คำนำ
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบและควบคุมมลพิษ และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษได้อย่ำงถูกต้อง เป็นมำตรฐำนเดียวกันและเกิดควำมเป็นธรรมแก่
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งบรรลุเป้ำหมำย
ในกำรควบคุมมลพิษให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยซึ่งกำรปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
ตำมอำนำจหน้ำทีท่ ี่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้จำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรตรวจสอบ เก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง
ข้อกฎหมำย ระเบียบ ขั้นตอน วิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมมลพิษ ในฐำนะหน่วยงำนที่มี
บทบำทภำรกิจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุ ณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
ด้ำนกำรควบคุมมลพิษกองตรวจมลพิษ จึงได้จัดทำคู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรขึ้น
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
คู่มือตรวจสอบแหล่ งกำเนิ ดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรเล่มนี้ มี เนื้อหำครอบคลุ มกำรตรวจสอบ
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและของ
เอกชน โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ บท บทแรกเป็นบทนำ บทที่สองกล่ำวถึง นิยำม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บทที่สำม
กล่ำวถึงขั้นตอนกำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน กำรตรวจสอบ กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กำรเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ กำรเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ และกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บทที่สี่ เป็นส่วนที่มีควำมสำคัญกล่ำวถึง ขั้นตอนกำรเข้ำตรวจสอบ และรำยงำนผล เริ่ม ตั้งแต่
กำรแสดงตนก่อนเข้ำตรวจสอบกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครอง และพื้นที่ใช้สอยกำรตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง กำรตรวจสอบกำรบันทึก
รำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส.๑ และสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัด
น้ำเสียตำมแบบ ทส.๒ กำรบันทึกภำพถ่ำย กำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ กำรตรวจสอบและรับรองผลกำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพน้ำทิง้ จำกห้องปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์ สรุปผล และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
กองตรวจมลพิษ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรเล่ม นี้
จะเป็ น ประโยชน์ ส ำหรั บ ผู้ ป ฏิบั ติห น้ ำที่ในฐำนะเจ้ ำพนักงำนควบคุ มมลพิษ ไม่มำกก็ น้อย หำกมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม กองตรวจมลพิษยินดีรับไว้พิจำรณำเพื่อพัฒนำและปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้มีควำมครบถ้วนถูกต้องต่อไป
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
มกรำคม ๒๕๖๕
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๓. กำรตรวจสอบอำคำรที่ทำกำรฯ และกรณีศึกษำ
๓.๑ กำรตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
๓.๒ กำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
๓.๓ ข้อยกเว้นในกำรตรวจสอบและกำรบังคับทำงปกครอง
๔. กำรตรวจสอบระบบบำบัดนำเสีย
๔.๑ ประเภทของกำรบำบัดนำเสียสำหรับอำคำรที่ทำกำรฯ
๔.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบระบบบำบัดนำเสีย
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๖. กำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำมกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำร
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ระบบบำบัดนำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
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รายการภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทาการ
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ภำคผนวก ก พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ภำคผนวก ข กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ภำคผนวก ค กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่ อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐
ภำคผนวก ง ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งกำเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยนำเสียลงสู่แหล่งนำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภำคผนวก จ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งกำเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยนำเสียลงสู่แหล่งนำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
ภำคผนวก ฉ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้อำคำรประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยนำเสียลงสู่แหล่งนำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
ภำคผนวก ช ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำทิง
จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด
ภำคผนวก ซ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565
ภำคผนวก ฌ ประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่อง กำรคิดคำนวณพืนที่ใช้สอย จำนวนอำคำรและจำนวนห้อง
ของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงนำ
ภำคผนวก ญ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำร
ซึ่งต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภำคผนวก ฎ ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปรับทำงปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท
อำคำรประเภท ก และอำคำรประเภท ข
ภำคผนวก ฏ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติและข้อมูลกำรจัดทำบันทึกรำยละเอียด
และรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัดนำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
ภำคผนวก ฐ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมกำรเปรียบเทียบและวิธีพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ภำคผนวก ฑ ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเก็บตัวอย่ำงนำทิงซำหรือเก็บตัวอย่ำงนำทิงเพิ่ม
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
ภำคผนวก ฒ ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่ อง หลั กเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมคำสั่ ง ของ
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. และอำคำร
ประเภท ค.
ภำคผนวก ณ แบบใบยืม และคืนพัสดุ (ด้ำนนำและดิน)
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บทที่ ๑
บทนำ
อำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
อำคำรประเภท ก ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอำคำรเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม อำคำรที่ทำกำร
ของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอำคำร
หรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
อำคำรประเภท ข ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอำคำรเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
และอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกัน
ทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ค ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้
อำคำรประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ หรือของเอกชนที่เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษกำหนด เพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด และบันทึก
รำยละเอียดสถิติหรือข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส.๑ และสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัด
น้ำเสียตำมแบบ ทส.๒ อีกทั้งตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
กำหนดให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีอำนำจเข้ำตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษหรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสภำพกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำร
ปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตรวจบันทึกรำยละเอียดสถิติหรือข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ ฉบับนี้ หำกพบกำรฝ่ำฝืนสำมำรถใช้อำนำจตำมที่
กฎหมำยกำหนดในกำรออกคำสั่งทำงปกครองได้
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บทที่ ๒
นิยาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. คานิยาม
๑.๑ แหล่งกาเนิดมลพิษ๑ หมำยควำมว่ำ กุมกน โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำร สิ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ
สถำนที่ประกอบกิจกำรใดๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มำอองมลพิษ
๑.๒ อาคาร๒ หมำยควำมว่ำ อำคำรที่ก่อสร้ำงอึ้น ไม่ว่ำจะมีลักษณะเป็นอำคำรหลังเดียวหรือเป็นกลุ่ม
อองอำคำรซึ่งตั้งอยู่ภำยในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่ำจะมีท่อระบำยน้ำท่อเดียว หรือมีหลำยท่อที่เกื่อม
ติดต่อกันระหว่ำงอำคำรหรือไม่ก็ตำม ซึ่งได้แก่
...
(๗) อำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและอองเอกกน
...
๑.๓ อาคารที่ทาการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ อาคารประเภท ก๒ หมำยถึง อำคำรที่ทำกำร
อองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือ
กลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึ้นไป
๑.๔ อาคารที่ทาการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ อาคารประเภท ข๒ หมำยถึง อำคำรที่ทำกำร
อองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพื้นทีใ่ ก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือ
กลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร
๑.๕ อาคารที่ทาการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ อาคารประเภท ค๒ หมำยถึง อำคำรที่ทำกำร
อองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือ
กลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร
๑.๖ น้าทิ้ง๒ หมำยควำมว่ำ น้ำเสียที่ผ่ำนระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน้ำทิ้งตำมที่กำหนดไว้ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด

๑

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน
๒

4

๑.๗ แหล่งน้าสาธารณะ๓ ให้หมำยควำมรวมถึง ท่อระบำยน้ำสำธำรณะด้วย
๑.๘ การบาบัดน้าเสีย๓ หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรทำหรือปรับปรุงน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด แต่ทั้งนี้ ห้ำมมิให้ใก้วิธีกำรทำให้เจือจำง
(Dilution)
๑.๙ รัฐวิสาหกิจ๔ หมำยควำมว่ำ
(๑) องค์กำรอองรัฐ บำลตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรจัด ตั้งองค์กำรอองรัฐ บำลหรือกิจ กำรอองรัฐ
ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้ำออง
(๒) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงกำรเมืองที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
หรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ
๑.๑๐ รัฐวิสาหกิจ๕ หมำยควำมว่ำ
ก. องค์กำรอองรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำออง
อ. บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนรำกกำรมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ
ค. บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำกกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (ก) และ/หรือ (อ)
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ
ง. บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ บุคคลที่ส่วนรำกกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (ค) และ/หรือ (ก)
และ/หรือ(อ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ
จ. บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำกกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (ง) และ/หรือ (ก)
และ/หรือ (อ) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ
๑.๑๑ รัฐวิสาหกิจ๖ หมำยควำมว่ำ
(๑) องค์กำรอองรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรอองรัฐบำลหรือกิจกำรอองรัฐบำล
ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้นและหมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้ำอองแต่ไม่รวมถึงองค์กำรหรือ
กิจกำรที่มวี ัตถุประสงค์เฉพำะเพื่อสงเครำะห์หรือส่งเสริมกำรใดๆที่มิใก่ธุรกิจ
(๒) บริษัทจำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงกำรเมืองที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำและหรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบหรือ
(๓) บริษัทจำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงกำรเมืองที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำและหรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสำม

๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้าเสียลง
สู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
๔
พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
๕
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๑.๑๒ รัฐวิสาหกิจ๗ หมำยควำมว่ำ
(๑) องค์กำรอองรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรอองรัฐบำล หรือกิจกำรอองรัฐ ตำม
กฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนัน้ และหมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้ำออง
(๒) บริษัทจำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำกกำรที่เรียกกื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบหรือ
(๓) บริษัทจำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำกกำรที่ เรียกกื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและหรือ รัฐวิสำหกิจตำม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ
ร้อยละห้ำสิบ
๑.๑๓ รัฐวิสาหกิจ๘ หมำยควำมว่ำ
(ก) องค์ ก ำรอองรั ฐ บำลตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ตั้ ง องค์ ก ำรอองรั ฐ บำล กิ จ กำรอองรั ฐ
ซึ่งมีกฎหมำยจัดตั้งอึ้นหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำออง
(อ) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำกนจำกัด ที่หน่วยงำนอองรัฐหรือรัฐวิสำหกิจตำม (ก) มีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ
(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำกนจำกัด ที่หน่วยงำนอองรัฐและรัฐวิสำหกิจตำม (ก) หรือ (อ)
หรือรัฐวิสำหกิจตำม (ก) และ (อ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ โดยให้คำนวณเฉพำะทุนตำมสัดส่วนที่เป็นออง
หน่วยงำนอองรัฐเท่ำนั้น

๗

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน
๘

๖

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ภาคผนวก ก) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กฎหมำยนี้กล่ำวถึง กฎระเบียบ อ้อบังคับและอ้อปฏิบัติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรควบคุมควำมมั่นคงแอ็งแรง
ควำมปลอดภัย กำรสำธำรณสุอ กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่กำรจรำจรอองอำคำรต่ำงๆ ตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำกบัญญัตินี้ ยังมีกฎหมำยลำดับรองภำยใต้พระรำกบัญญัติ
ดังกล่ำว ดังนี้
๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำกบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
(ภาคผนวก ข) อ้อ ๓ “อำคำรประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบกำรระบำยน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปรับปรุงน้ำเสียจำกอำคำรให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในอ้อ ๔
ก่อนที่จะระบำยลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) อำคำรประเภท ก ...
(จ) อำคำรที่ทำกำรอองรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเอกกน ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกกั้นในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึน้ ไป ...
(๒) อำคำรประเภท อ ...
(ก) อำคำรที่ ท ำกำรอองรำกกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศ หรื อ เอกกน
ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก กั้ น ในอำคำรหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลำยหลั ง รวมกั น ตั้ ง แต ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตรแต ไมถึ ง
๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร ...
(๓) อำคำรประเภท ค ...
(ฉ) อำคำรที่ทำกำรอองรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเอกกน ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกกั้นในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรแตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร ...
๒) กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไอในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ภาคผนวก ค) อ้อ ๒ กำหนดให้อำคำรอองกระทรวง ทบวง กรม ที่ใก้ในรำกกำร
หรือใก้เพื่อสำธำรณะประโยกน์ อำคำรอองรำกกำรส่ วนท้องถิ่น ที่ใก้ในรำกกำรหรือใก้เพื่อสำธำรณะประโยกน์
อำคำรอององค์กำรอองรัฐที่จัดตั้งอึ้นตำมกฎหมำย ที่ใก้ในกิจกำรอององค์กำรหรือใก้เพื่อสำธำรณะประโยกน์ อำคำร
ที่ทำกำรอององค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออำคำรที่ทำกำรอองหน่วยงำนที่ตั้งอึ้นตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทย
กับรัฐบำลต่ำงประเทศ อำคำรที่ทำกำรสถำนฑูตหรือสถำนกงสุลต่ำงประเทศ ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอออนุญำต
ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร รวมทั้งกำรรื้อถอนอำคำรจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น และยกเว้นกำรเป็น อำคำรประเภทควบคุมกำรใก้แต่ต้องจัดส่ งแผนผั งบริเวณแบบแปลน และรำยกำร
ประกอบแบบแปลนให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อนไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๗

๒.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
กล่ำวถึงหลักกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ กำรกำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษ
จำกแหล่ งกำเนิ ดมลพิษ กำรกำหนดประเภทอองแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยมลพิษ ออกสู่
สิ่งแวดล้อม หน้ำที่อองเจ้ำอองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ อำนำจหน้ำที่อองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษใน
กำรควบคุมกำกับดูแลให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยซึง่ มีมำตรำ และกฎระเบียบที่เกี่ยวอ้อง ดังต่อไปนี้
๑) มำตรำ ๘๒ กำหนดให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีอำนำจดังต่อไปนี้
(๑) เอ้ำไปในอำคำร สถำนที่และเอตที่ตั้งอองโรงงำนอุตสำหกรรมหรือแหล่งกำเนิดมลพิษหรือเอต
ที่ตั้งอองระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดอองเสียอองบุคคลใดๆ ในระหว่ำงเวลำ พระอำทิตย์อึ้นและพระอำทิตย์
ตกหรือในระหว่ำงเวลำทำกำรเพื่อตรวจสภำพกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดอองเสีย ระบบ
บำบัดอำกำศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจ
บันทึกรำยละเอียดสถิติหรืออ้อมูลเกี่ยวกับกำรทำงำนอองระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่ำว หรือเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำกบัญญัตินี้
(๒) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำอองหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับ ใบอนุญำตรับจ้ำง
ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดอองเสีย จัดกำรแก้ไอ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดอำกำศ
เสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดอองเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศ
เสียหรือมลพิษอื่น แต่ถ้ำแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ให้แจ้งให้เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำนดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไป หำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนไม่ดำเนินกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่อองตนให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในพระรำกบัญญัตินี้ได้
(๓) ออกค ำสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ สั่ ง ปรั บ เจ้ ำ ออง หรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง ก ำเนิ ด มลพิ ษ
ซึ่งมิใก่โรงงำนอุตสำหกรรมตำมมำตรำ ๙๐ มำตรำ ๙๑ หรือมำตรำ ๙๒ ในกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงำน
อุตสำหกรรม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนให้ออกคำสั่งปรับเจ้ำอองหรือผู้ครอบครอง
โรงงำนอุตสำหกรรมนั้น โดยให้ถือว่ำเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเป็น เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำม
พระรำกบัญญัตินี้ หำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนไม่ดำเนินกำรออกคำสั่งปรับ ภำยในระยะเวลำ
อัน สมควร ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ มีอำนำจออกคำสั่งปรับเจ้ำอองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่
เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมนั้นได้
(๔) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญำตรับจ้ำงให้บริกำรบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดอองเสียหยุด
หรือปิดกำรดำเนินกิจกำรให้บริกำรบำบั ดน้ ำเสีย หรือกำจัดอองเสียหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ในกรณีที่ผู้ ได้รับ
ใบอนุ ญ ำตรั บ จ้ ำ งให้ บ ริ ก ำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย หรื อ ก ำจั ด อองเสี ย นั้ น ฝ่ ำ ฝื น หรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตำมบทบั ญญั ติ แห่ ง
พระรำกบัญญัตินี้ กฎกระทรวง อ้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกำศ หรือเงื่อนไอที่ออกหรือกำหนดตำมควำมใน
พระรำกบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตำมพระรำกบัญญัตินี้
(๕) ออกค ำสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ เพิ ก ถอนกำรเป็ น ผู้ ค วบคุ ม ตำมมำตรำ ๖๘ หรื อ มำตรำ ๗๐
ในกรณีที่ผู้ ควบคุมนั้ นฝ่ำฝื นหรื อไม่ปฏิบั ติตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำกบัญญัตินี้ กฎกระทรวง อ้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบี ยบ ประกำศ หรื อเงื่อนไอที่ออกหรื อกำหนดตำมควำมในพระรำกบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งอองเจ้ำ
พนักงำนควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตำมพระรำกบัญญัตินี้
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๘

๒) มำตรำ ๘๔ ในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ตำมพระรำกบัญญัตินี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวอ้องร้องออ โดยบัตรประจำตัวอองพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษให้เป็นไปตำมแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓) ประกำศกระทรวงทรั พยำกรธรรมกำติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง ก ำหนดประเภทอองอำคำรเป็ น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ง)
อ้อ ๒(๕) อำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรืออองเอกกน
ที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึ้นไป เป็นแหล่งกำเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
๔) ประกำศกระทรวงทรั พยำกรธรรมกำติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง ก ำหนดประเภทอองอำคำรเป็ น
แหล่ งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่ สิ่ งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
(ภาคผนวก จ)
อ้อ ๑(๗) อำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน
ที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตรแต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
๕) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้อำคำรประเภท ค. เป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ภาคผนวก ฉ)
อ้อ ๑(๕) อำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน
ที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรแต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
๖) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด (ภาคผนวก ช) กำหนดมำตรฐำน และวิธีกำรตรวจสอบน้ำทิ้งจำก
อำคำร สรุปได้ตำมตารางที่ ๑

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๙

ตารางที่ ๑ มำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบน้ำทิ้งจำกอำคำรที่ทำกำรฯ
ดัชนีคุณภาพน้า/
พารามิเตอร์
๑. ควำมเป็นกรดและด่ำง
(pH)
๒. บีโอดี
(BOD)

๓. สำรแอวนลอย
(Suspended Solids)
๔. ซัลไฟด์
(Sulfide)
๕. สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
๖. ตะกอนหนัก
(Settleable Solids)

มาตรฐาน
หน่วย อาคาร
อาคาร
อาคาร
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
-

๕-๙

๕-๙

มก./ล.

ไม่เกิน ๒๐

ไม่เกิน ๓๐

มก./ล.

ไม่เกิน ๓๐

ไม่เกิน ๔๐

มก./ล.

ไม่เกิน ๑.๐

ไม่เกิน ๑.๐

วิธีการตรวจสอบ

๕-๙

ใก้เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำงอองน้ำ
(pH Meter)
ไม่เกิน ๔๐ วิ ธี ก ำรอะไซด์ โมดิ ฟิ เ คกั่ น( Azide
Modification) ที่ อุ ณ ห ภู มิ ๒ ๐ oC
เป็นเวลำ ๕ วัน ติดต่อกัน,วิธีเมมเบรน
อิเล็กโทรด (Membrane Electrode),
วิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)
หรือวิธีกำรอื่นที่คณะกรรมกำรควบคุม
มลพิษให้ควำมเห็นกอบ
ไม่เกิน ๕๐ วิธีกำรกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว
(Glass Fibre Filter Disc)
ไม่เกิน ๓.๐ วิธีกำรไตเตรท (Titrate)

มก./ล. ไม่เกิน ๕๐๐* ไม่เกิน ๕๐๐* ไม่เกิน ๕๐๐* วิ ธี ก ำรระเหยแห้ ง ระหว่ ำ งอุ ณ หภู มิ
๑๐๓-๑๐๕ oC ในเวลำ ๑ กั่วโมง
มล./ล. ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ วิธีกำรกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)
อนำดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
ในเวลำ ๑ กั่วโมง
มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ วิธีกำรสกัดด้วยตัวทำละลำย แล้วแยกหำ
น้ำหนักอองน้ำมันและไอมัน
มก./ล. ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๔๐ วิธีกำรเจลดำห์ล (Kjeldahl)

๗. น้ำมันและไอมัน
(Fat Oil and Grease)
๘. ทีเคเอ็น
(TKN)
หมายเหตุ : * เป็นค่ำที่เพิ่มจำกปริมำณสำรละลำยในน้ำใก้ตำมปกติ

แหล่งที่มา : - ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำ
ทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ (ประกำศในรำกกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๘)
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565 ลงวันที่
1 มิ ถุ น ายน 2565 (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 139 ตอนพิ เ ศษ 171 ง วั น ที่ 21
กรกฎาคม 2565)
-

7) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565
(ภาคผนวก ซ)
กาหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดเพิ่มเติมอีก 2
วิธี คือ วิธีการเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) และวิธีการออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๑๐

8) ประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่อง กำรคิดคำนวณพื้นที่ใก้สอย จำนวนอำคำรและ
จำนวนห้องอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ (ภาคผนวก ฌ)
อ้อ ๑(๔) พื้นที่ใก้สอยอองอำคำรโรงเรียนเอกกน หรือสถำบันอุดมศึกษำอองเอกกน อำคำรที่ทำกำร
อององค์กำรระหว่ำงประเทศหรืออองเอกกน อำคำรอองศูนย์กำรค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำให้ถือตำมเนื้อที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ในกรณีที่มีกำรใก้ประโยกน์จำกอำคำรไม่ตรงกับใบอนุญำตที่ได้รับหรือคำออจดทะเบียนให้คิด
คำนวณพื้นที่ใก้สอยอองอำคำรจำกพื้นที่ใก้สอยอองอำคำรทุกกั้นและให้นำพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรทั้งที่อยู่
ภำยในและภำยนอกอำคำรนั้นมำรวมคำนวณด้วยแต่ไม่ให้นำพื้นที่ซึ่งเป็นอำคำรจอดรถยนต์ หรือพื้นที่จอดรถยนต์
มำคำนวณรวม
อ้อ ๒ กำรคิดคำนวณพื้นที่ใก้สอยอองกลุ่มอำคำร ให้คิดคำนวณจำกอำคำรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ต่อเนื่องและอยู่ในโครงกำรเดียวกันตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในอ้อ ๑
อ้อ ๓ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำให้เก็บ ณ จุดนอกเอตที่ตั้งอองอำคำรที่ระบำยออกสู่ สิ่งแวดล้อมหรือ
ระบำยลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะ หรือจุดเก็บอื่นที่สำมำรถใก้เป็นตัวแทนอองน้ำทิ้งที่ระบำยออกจำกอำคำรซึ่งเป็นที่ตั้ง
อองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตำมที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นกอบ ในกรณีที่มีกำรระบำยน้ำหลำยจุดให้เก็บทุกจุด
9) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำร
ดำเนินกำร ซึ่งต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไอในกำร
จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ญ)
กำหนดให้อำคำรที่ใก้เ ป็นสำนักงำนหรือที่ทำกำรอองเอกกนที่มีควำมสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรอึ้นไป
หรือมีพื้นที่รวมกันทุกกั้น หรือกั้นใดกั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึ้นไป จะต้องจัดทำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
10) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปรับทำงปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทอำคำรประเภท ก และอำคำรประเภท อ (ภาคผนวก ฎ)
อ้อ ๓ กำรกำหนดค่ำปรับทำงปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับอองคำสั่งฝ่ำฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง
อองเจ้ ำพนั กงำนควบคุมมลพิษที่สั่ งให้ ก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้ มีร ะบบบำบัด น้ำเสีย อองอำคำรประเภท ก
และประเภท อ ให้ใก้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กำหนดค่ำปรับทำงปกครองเป็นรำยวันโดยพิจำรณำจำกประเภทอำคำร กำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและเหตุอันควรลดหย่อน
(๒) กรณีผู้อยู่ในบังคับอองคำสั่งไม่ดำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำ
เสียภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษกำหนด ให้กำหนดค่ำปรับทำงปกครองเจ็ดพันบำทต่อวันสำหรับ
อำคำรประเภท ก และห้ำพันบำทต่อวันสำหรับอำคำรประเภท อ
(๓) กรณีผู้อยู่ในบังคับอองคำสั่งดำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษกำหนด ให้ กำหนดค่ำปรับทำงปกครองตำมสัดส่วนออง
เนื้องำนที่เหลือโดยใก้กำรตรวจสอบ และกำรประเมินกำรก่อสร้ำงจริงอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ
ทั้งนี้ค่ำปรับทำงปกครองจะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำปรับทำงปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับอองคำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๑๑

คำสั่งอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่สั่งให้จัดกำรแก้ไอ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
อองอำคำรประเภท ก และอำคำรประเภท อ
(๔) กรณีผู้อยู่ในบังคับอองคำสั่งดำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษกำหนด แต่น้ำทิ้งยังไม่ได้ มำตรฐำนตำมที่กำหนดให้ใก้
หลักเกณฑ์ตำมอ้อ ๔(๒)
อ้อ ๔ กำหนดค่ำปรับทำงปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับอองคำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งออง
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่สั่งให้จัดกำรแก้ไอ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอองอำคำร
ประเภท ก และอำคำรประเภท อ ให้ใก้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กำหนดค่ำปรับทำงปกครองเป็นรำยวันโดยพิจำรณำจำกประเภทอำคำร เหตุอันควร
ลดหย่อนและกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งซ้ำอีก
(๒) อำคำรประเภท ก ให้ กำหนดค่ำปรับทำงปกครองสองพันบำทต่อวั น และอำคำร
ประเภท อ ให้กำหนดค่ำปรับทำงปกครองหนึ่งพันบำทต่อวัน
๑1) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธี กำร และแบบกำรเก็บสถิติและอ้อมูล กำรจัดทำบันทึก
รำยละเอียดและรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ฏ)
กำหนดให้ เจ้ ำอองหรื อผู้ ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รั ฐ วิส ำหกิจ องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร
อึ้นไป (อำคำรประเภท ก) อำคำรที่ทำกำรฯ ที่มีพื้นที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้น อองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่
๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร (อำคำรประเภท อ) และอำคำรที่ทำกำรฯ ที่มีพื้นที่ใก้สอย
รวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร (อำคำร
ประเภท ค) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตำมมำตรำ ๖๙ และมีระบบบำบัดน้ำเสียตำมมำตรำ ๗๐ มีหน้ำที่ต้องเก็บสถิติ
และอ้อมูลซึ่งแสดงผลกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรำยละเอียดดังกล่ำวตำมแบบ
ทส. ๑ และจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส. ๒ เสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ แ หล่ ง ก ำเนิ ด มลพิ ษ นั้ น ตั้ ง อยู่ ภ ำยในวั น ที่ สิ บ ห้ ำ อองเดื อ นถั ด ไป หำกเจ้ ำ อองหรื อ ผู้ ค รอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงดังกล่ำว มีบทลงโทษอำญำ ตำมมำตรำ
๑๐๔, ๑๐๖ และ ๑๐๗ แห่งพระรำกบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งกำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้ เ กี่ ย วอ้ อ งหรื อ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎกระทรวงดั ง กล่ ำ ว และมำตรำ
ที่เกี่ยวอ้อง ได้แก่
๑) เจ้ ำอองหรื อผู้ ครอบครองแหล่ งก ำเนิ ดมลพิ ษ หมำยถึ ง เจ้ ำอองหรื อผู้ ครอบครอง
แหล่ ง ก ำเนิ ดมลพิ ษ ตำมมำตรำ ๖๙ และมี ระบบบ ำบัด น้ำเสี ย ตำมมำตรำ ๗๐ เป็ นอองตนเองมี ห น้ำ ที่ ควำม
รับผิดกอบ ดังนี้
- จัดเก็บสถิติและอ้อมูลซึ่งแสดงผลกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตำม
แบบ ทส. ๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถำนที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลำ ๒ ปี
- จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตำมแบบ
ทส. ๒ เสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ภำยในวันที่ ๑๕ อองเดือนถัดไป
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๑๒

๒) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้ำงให้บริกำรบำบัดน้ำเสีย หมำยถึง ผู้ควบคุม
หรือผู้รับจ้ำงให้บริกำรบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๗๓ แห่งพระรำกบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งกำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมำตรำ ๘๑ หมำยถึง
- นำยกเทศมนตรี กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตเทศบำล
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
- ผู้ว่ำรำกกำรกรุงเทพมหำนคร กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตกรุงเทพมหำนคร
- ปลัดเมืองพัทยำ กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตเมืองพัทยำ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดกอบ ดังนี้
- รับรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนอองระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)
- ออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐำนให้แก่ผู้เสนอรำยงำนภำยใน ๗ วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับรำยงำน
- รวบรวมรำยงำนเสนอต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่มีอำนำจในเอตท้องถิ่นนั้น
อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งอำจจัดทำควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเสนอไป
พร้อมกับรำยงำนที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ (ตำมมำตรำ ๘๑ แห่งพระรำกบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๔) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่มีอำนำจในเอตท้องที่นั้น ตำมมำตรำ ๘๑ หมำยถึง
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำหรับเอตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สำหรับ
เอตพื้นที่ต่ำงจังหวัด
มีหน้ำที่เก็บรวบรวมรำยงำนและใก้เป็นอ้อมูลในกำรดำเนินกำรตรวจสภำพกำรทำงำน
อองระบบบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ รวมทั้งตรวจบันทึกรำยละเอียดสถิติ หรืออ้อมูลเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนอองระบบหรื อ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ ำ วหรื อ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควร สงสั ย ว่ ำ มี ก ำรไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม
พระรำกบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งกำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตำมมำตรำ ๘๒ (๑) แห่งพระรำกบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งกำติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๑2) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมกำรเปรียบเทียบและวิธี
พิจำรณำอองคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งกำติ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ภาคผนวก ฐ)
๑3) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่ำง
น้ำทิ้งเพิ่มอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ฑ)
อ้อ ๓ เหตุที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะต้องนำมำพิจำรณำเพื่อเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บ
ตัวอย่ำงน้ำทิ้งเพิ่ม
๓.๑ จุดเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง เก่น จุดเก็บตัวอย่ำงที่ไม่เป็นตัวแทนน้ำทิ้งอองแหล่งกำเนิด
มลพิษนั้นที่ระบำยออกสู่ภำยนอกอย่ำงแท้จริง
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน

๑๓

๓.๒ วิธีกำรเก็บและรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ำทิ้งไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือหลักวิชำกำร
๓.๓ กรณีแบ่งตัวอย่ำงน้ำทิ้งที่เก็บตัวอย่ำงร่วมกันไปวิเครำะห์ โดยห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองแล้วผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยกำหนด
๓.๔ ผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษย้อนหลังภำยในระยะเวลำ
๓ เดือน ก่อนวันที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตรวจสอบมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลกำรวิเครำะห์
จำกห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรอง พร้อมแนบหลักฐำนแสดงจุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร์ และวิธีวิเครำะห์
๓.๕ ผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนดไว้
และเมื่อหักลบค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) จำกกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองแล้ ว
ปรำกฏว่ำผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ ๔ กรณีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประสงค์จะโต้แย้งผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ให้จัดทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งพร้อมแสดงหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำยัง
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง ผลกำรตรวจสอบของเจ้ ำ พนั ก งำนควบคุ มมลพิ ษ และหำกพ้ นระยะเวลำที่ ก ำหนด
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะดำเนิ นกำรทำงปกครองต่อไป เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีมีข้อเท็จจริงใหม่ที่เป็น
สำระสำคัญ
ข้อ ๕ กำรรับ ฟัง ข้อ โต้แ ย้ง ผลกำรตรวจสอบของเจ้ำ พนัก งำนควบคุม มลพิษ ตำมข้อ ๔
จะพิจำรณำเพียง ๑ ครั้ง และถือเอำผลวิเครำะห์ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเป็นที่สุด
๑4) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. และอำคำร
ประเภท ค. (ภาคผนวก ฒ)
ข้อ 3 กำรพิจำรณำคำขอขยำยระยะเวลำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกำรจั ด หำผู้ รับเหมำหรื อบริ ษัทที่ ป รึก ษำ ให้ เจ้ำ พนัก งำนควบคุมมลพิ ษ
พิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน
(๒) กรณีกำรสำรวจ ออกแบบ และวำงแผน เพื่อจัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน
(๓) กรณีกำรดำเนินงำน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๗๐ วัน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำ
ขยำยระยะเวลำตำมแผนกำรดำเนินงำนของแหล่งกำเนิดมลพิษตำมควำมเหมำะสม แต่ระยะเวลำต้องไม่เกิน ๑๒๐ วัน
(๔) กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษมีสัญญำว่ำจ้ำงผู้รับเหมำหรือบริษัทที่ปรึกษำ เพื่อก่อสร้ำง
ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือจัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำตำมแผนกำรดำเนินงำนที่ระบุไว้ในสัญญำว่ำจ้ำงฉบับดังกล่ำว
(๕) กรณีเ พำะเลี้ย งเชื้อ จุลิน ทรีย์ กำรทดสอบประสิท ธิภ ำพระบบบำบัด น้ำเสีย
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๑๔

และกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำทิ้ง ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน
(๖) กรณีกำรยื่นคำขออนุญำตรับบริกำรบำบัดน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
ทำงรำชกำร ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน
(7) กรณีคำขอขยำยระยะเวลำในประเด็นและเหตุผลแตกต่ำงไปจำกที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 3(1) – (6) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำตำมควำมเหมำะสม แต่ระยะเวลำต้องไม่
เกิน 30 วัน
ข้อ 4 กรณีคำขอขยำยระยะเวลำมีเหตุผลตำมข้อ 3 มำกกว่ำ ๑ เหตุ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
พิจ ำรณำเป็ น รำยข้ อ แต่ร วมระยะเวลำต้องไม่เ กิน ๑๘๐ วัน เว้น แต่ก รณีแ หล่ ง กำเนิดมลพิษ มีสั ญ ญำว่ ำจ้ำ ง
ผู้รับเหมำหรือบริษัทที่ปรึกษำ ตำมข้อ 3(๔) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำ เกินกว่ำ
๑๘๐ วันก็ได้
ข้อ ๕ กรณีแหล่งกำเนิ ดมลพิษ ยื่นคำขอขยำยระยะเวลำมำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้ เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษพิจำรณำควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบในครั้งก่อน หำกพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำไม่มีควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำน เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจไม่รับพิจำรณำคำขอขยำยระยะเวลำ
ดังกล่ำว
๒.๓ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มำตรำ ๑๓ เจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้จะทำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้
๑) เป็นคู่กรณีเอง
๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
๓) เป็นญำติของคู่กรณี คือ เป็นบุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนไม่ว่ำชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภำยในสำมชั้น หรือเป็นญำติที่เกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียงสองชั้น
๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
๕) เป็นเจ้ำหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนำยจ้ำงของคูก่ รณี
๖) กรณีอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๑๕

บทที่ ๓
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ
ก่อนดำเนินกำรตรวจสอบจำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำข้อมูลของอำคำร
ที่ทำกำรที่จะตรวจสอบ กำรเตรี ยมเครื่ องมือ/อุปกรณ์ กำรเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
และกำรประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง จะท ำให้ ก ำรตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลั ก ฐำนท ำได้
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ สำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำย
กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนด ข้อควรปฏิบัติในกำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

๑. การวางแผนการตรวจสอบ
กำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษจำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรและวำงแผนที่ดี เพื่อให้กำรดำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ จึงควรคำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้
๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกำรตรวจสอบ
๒) กำหนดแผนงำนกำรตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
๓) กำรก ำหนดที มตรวจสอบ ต้ องมี อย่ ำงน้ อย ๒ คน ประกอบด้ วย เจ้ ำพนั กงำนควบคุ ม มลพิ ษ และ
เจ้ำหน้ำทีส่ นับสนุนกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย ๑ คน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ (เช่นค่ำเดินทำง ที่พัก
ค่ำขนส่งและเก็บรักษำตัวอย่ำง ค่ำตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง เป็นต้น)
๔) ควำมพร้ อมของเครื่ องมื อ/อุ ปกรณ์ และควำมสำมำรถของห้ องปฏิ บั ติ กำรในกำรวิ เครำะห์ ตั ว อย่ ำ ง
และระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบ

๒. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อกำหนดรำยชื่อของอำคำรที่ทำกำรที่จะตรวจสอบ ให้ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
๑) มีประวัติถูกร้องเรียนหรือไม่ โดยตรวจสอบจำกฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้ำนมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ECAP) ของกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
๒) อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรทำงปกครองหรือไม่
๓) อยู่ในพื้นที่ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือไม่
๔) เข้ำข่ำยต้องทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่
๕) เป็นอำคำรที่ทำกำรของรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือไม่ จำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

๓. การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์
ประสำนเบิกเครื่องมือ/อุปกรณ์/ขวดเก็บตัวอย่ำง/สำรเคมี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนกำรยืม
คืนอุปกรณ์ที่กำหนด และก่อนนำเครื่องมือ/อุปกรณ์ไปใช้งำน ต้องตรวจสอบควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงำนทุกครั้ง
รวมทั้งประสำนงำนกับห้องปฏิบัติกำรล่วงหน้ำก่อนออกปฏิบัติงำนเพื่อทรำบแผนงำนติดตำมตรวจสอบของหน่วยงำน
และจัดเตรียมแผนรองรับกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง (ภาคผนวก ณ-ต) โดยมีรำยกำรเครื่องมือ/อุปกรณ์/ขวดเก็บตัวอย่ำง/
สำรเคมี ตำมตารางที่ ๒

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๑๗

ตารางที่ ๒ รำยกำรจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์/ขวดเก็บตัวอย่ำง/สำรเคมี เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง
รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์
๑. เครื่องมือ/อุปกรณ์
[ ] เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำง
[ ] กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล พร้อมแบตเตอรี่
[ ] เครื่องวัดพิกัดดำวเทียม พร้อมถ่ำนสำรอง
[ ] กรวยอิมฮอฟฟ์
[ ] ด้ำมตัก
[ ] ถังนำ
[ ] ขันตักนำ
[ ] กรวย
[ ] ถังแช่ตัวอย่ำง หรือกล่องโฟม
[ ] ปำกกำเคมี
[ ] กระดำษกำว
[ ] ตลับเมตร หรือเครื่องวัดระยะทำงด้วยแสงเลเซอร์
[ ] เชือกไนลอน ยำว ๕-๑๐ เมตร
[ ] ถุงมือยำง
[ ] กระดำษลิตมัส
[ ] คลอไรด์สติ๊ก
๒. ขวดเก็บตัวอย่ำง
[ ] BOD (Polyethylene ขนำด ๒,๐๐๐ มล.)
[ ] SS
(Polyethylene ขนำด ๑,๐๐๐ มล.)
[ ] TDS (Polyethylene ขนำด ๑,๐๐๐ มล.)
[ ] FOG (ขวดแก้วสีชำปำกกว้ำง ขนำด ๑,๐๐๐ มล.)
[ ] TKN (High density polyethylene ขนำด ๕๐๐/๑,๐๐๐ มล.)
[ ] Sulfide (ขวดแก้ว ขนำด ๓๐๐ มล.)
๓. สำรเคมี/อุปกรณ์
[ ] กรดซัลฟูริก (H2SO4) (Conc.)
[ ] ซิงค์อะซิเตท (Zinc acetate) (2N)
[ ] โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) (6N)
[ ] ปิเปต ขนำด ๕ มล. และ ๑ มล.

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๑๘

รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์
[ ] ขวดนำกลั่น
[ ] แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่ำง
[ ] ลูกยำง
[ ] พำรำฟิล์ม
๔. อุปกรณ์ Safety เช่น รองเท้ำ หมวก เป็นต้น
๕. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปำกกำ แผ่นรองเขียน เครื่องคิดเลข สลำกติดถังแช่ตัวอย่ำง (กรณีส่งตัวอย่ำงต่ำงจังหวัด)

คำอธิบำย :
๑. กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล
๒. เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำง
พร้อมสำรละลำยบัฟเฟอร์ที่ใช้
ในกำรสอบเทียบ
๓. เครื่องวัดพิกัดดำวเทียม

๑

๒
๓

รูปที่ ๑ เครื่องมือที่ใช้ในภำคสนำม

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๑๙

๑.
๒. ๓.

๓.

๔.

๕.

๖.

คำอธิบำย:
๑. BOD
๒. TSS
๓. TDS (นำทิง/นำใช้)
๔. FOG
๕. TKN
๖. Sulfide

รูปที่ ๒ ขวดเก็บตัวอย่ำงน้ำ

รูปที่ ๓ อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงนำ

รูปที่ ๔ สำรเคมีสำหรับรักษำสภำพตัวอย่ำงนำ

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๐

๔. การเตรียมความพร้อมของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ข้อควรปฏิบัติในกำรเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ มีดังนี
๑) ตรวจสอบตนเองก่อนเริ่มปฏิบัติงำนว่ำต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทังทำงตรงและทำงอ้อม หำกมีส่วนได้เสียหรือทรำบภำยหลังว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
ทันทีเพื่อขอถอนตัวออกจำกกำรปฏิบัติงำน
๒) เตรียมบัตรเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเพื่อแสดงตนให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทรำบก่อนดำเนินกำรตรวจสอบ
๓) ตรวจสอบรำยกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบ รำยละเอียดตำมตารางที่ ๓
๔) แต่งกำยชุดสุภำพ หรือแต่งเครื่องแบบตำมระเบียบที่ หน่วยงำนกำหนดในขณะออกปฏิบัติรำชกำร
รวมทังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมควำมเหมำะสม
ตารางที่ ๓ รำยกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงนำทิง
รายการเอกสาร
[
[
[
[
[
[

] บัตรเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
] แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำร
] แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน
] หนังสือขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ
] หนังสือแจ้งขอควำมร่วมมืออำคำรที่ทำกำรฯ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ
] แบบสำรวจควำมคิดเห็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร
เอกสำรเผยแพร่ เช่น
[ ] ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่ำด้วยจรรยำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
[ ] ข้อควรรู้ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
[ ] กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติและข้อมูล กำรจัดทำบันทึกรำยละเอียด
และรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัดนำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
[ ] กำรรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัดนำเสียหรือกำรรำยงำนแบบ ทส.๒ ทำงอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๑

รูปที่ ๕ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

รูปที่ ๖ เอกสำรเผยแพร่

๕. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่ว ยงำน จึงมีควำมจำเป็น
ที่จะต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕.๑ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษอำจเชิญเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่นในพืนที่เข้ำร่วมตรวจสอบด้วย
เช่ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องส ำนั ก งำนเขต ในพื นที่ ก รุ ง เทพมหำนคร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ำนั ก งำน
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ส ำนั ก งำนสิ่ ง แวดล้ อ มภำค เป็ น ต้ น โดยมี ห นั ง สื อแจ้ ง แผนกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบให้หน่วยงำนดังกล่ำวทรำบล่วงหน้ำ
๕.๒ อาคารที่ทาการที่จะตรวจสอบ
หำกกำหนดกำรติดตำมตรวจสอบเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนงำนประจำปีของหน่วยงำน ให้มี
หนั งสื อแจ้ งแหล่ งกำเนิ ดมลพิษก่อนล่ว งหน้ำโดยทำงไปรษณีย์ ห รือทำงโทรสำร ให้ ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร กิจกรรมกำรดำเนินโครงกำรและช่วงเวลำดำเนินกำร เพื่อประสำนกำรจัดเตรียมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
เตรียมบุคลำกรนำตรวจ (ภาคผนวก ถ)

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๒

ขั้นตอนโดยสรุปของการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
●วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกำรตรวจสอบ
●กำหนดแผนงำน และทีมตรวจสอบ
●ควำมพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติกำร

๒. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
● ตรวจสอบว่ำมีประวัติถูกร้องเรียน หรืออยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรทำงปกครองหรือไม่ และ

อยู่ในพืนที่ให้บริกำรระบบบำบัดนำเสียรวมหรือไม่
●ตรวจสอบรำยชื่ออำคำรที่ทำกำรของรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ ได้จำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

๓. การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์
●เตรียมเครื่องมือภำคสนำม/อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงนำ/ขวดเก็บตัวอย่ำงนำ/สำรเคมีสำหรับ

รักษำสภำพตัวอย่ำงนำ

๔. การเตรียมความพร้อมของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
●ตรวจสอบตนเองว่ำไม่มสี ่วนได้เสียกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
●เตรียมบัตรประจำตัวเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษในกำรแสดงตน
●ตรวจสอบรำยกำรเอกสำร และสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบ

๕. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
● หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
●อำคำรที่ทำกำรที่จะตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๓

บทที่ ๔
ขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานผล
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๘๒ (๑) ให้อำนำจ
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษสำมำรถเข้ำไปในอำคำร สถำนที่และเขตที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของบุคคลใดๆ ระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกหรือในระหว่ำงเวลำทำกำร
เพื่อตรวจสอบสภำพกำรทำงำนของระบบหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรปล่ อยทิ้งมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตรวจบันทึกรำยละเอียด สถิติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย หำกเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตรวจสอบแล้วพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย สำมำรถใช้
อำนำจทำงปกครองในกำรออกคำสั่งให้ เจ้ ำของหรือผู้ ครอบครองอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐ วิส ำหกิจ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรื อ ของเอกชน ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสี ยเพื่อควบคุมกำรปล่ อยทิ้งน้ำเสี ย
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด ฉะนั้น กำรรวบรวมข้อมูลพยำนหลักฐำน กำรวิเครำะห์และสรุปผล
กำรตรวจสอบจึงเป็นขั้นตอนที่มีควำมสำคัญ โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้

๑. การแสดงตนก่อนเข้าตรวจสอบ
กำรปฏิบั ติห น้ำที่ของเจ้ ำพนั กงำนควบคุมมลพิษ อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๘๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เริ่มจำกกำรแนะนำตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
เจ้ ำพนักงำนควบคุมมลพิษให้เจ้ำของหรื อผู้ ครอบครองอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐ วิสำหกิจ องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน หรือผู้แทนของอำคำรดังกล่ำวนั้นทรำบ กรณีไม่มีบัตรประจำตัวเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษให้แสดงบัตรข้ำรำชกำรและสำเนำประกำศกระทรวงที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบั ติหน้ำที่ในฐำนะ
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษแทนบัตรประจำตัวเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ เมื่อแนะนำตัวและแสดงบัตรประจำตัวแล้ว
สิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนของอำคำรฯ ทรำบคือ เหตุแห่งกำรเข้ำตรวจสอบ ขอบเขต
อำนำจหน้ำที่และจรรยำของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ หน้ำที่ของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตำมที่
กฎหมำยกำหนด ขั้นตอนกำรตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำย เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง และขออนุญำต
ถ่ำยภำพขณะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพำะระบบบำบัดน้ำเสีย กำรระบำยน้ำทิ้ง และจุดเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง

๒. การรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่ตรวจสอบ
สำมำรถรวบรวมได้จำกกำรสอบถำมเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ทำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้นำตรวจสอบ
และขอสำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ
แหล่งกำเนิ ดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำร และแบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่ งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รำยกำรเอกสำรและแหล่งที่มำของเอกสำรที่จำเป็นสำหรับกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทอำคำรที่ทำกำรฯ รำยละเอียดตำมตารางที่ ๔
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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ตารางที่ ๔ รายการเอกสารและแหล่งที่มาของเอกสารที่จาเป็นสาหรับการตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษ
ประเภทอาคารที่ทาการฯ
รายการเอกสาร
[ ] ใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑)
ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (อ.๖)
[ ] ใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่ อ นย้ ำ ยอำคำร หรื อ เปลี่ ย นแปลงกำรใช้ อ ำคำร โดยไม่ ยื่ น ค ำขอรั บ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ
[ ] หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำร
[ ] หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
[ ] หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร
[ ] ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑
[ ] หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์
[ ] แบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำน
สำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑)
[ ] แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน แผนที่ตั้ง
แผนผังท่อรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และกำรระบำยน้ำ
[ ] บันทึกรำยละเอียด สถิติ ข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ
ทส. ๑ และสรุปรำยงำนผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส.๒
[ ] เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำที่ผ่ำนมำ ใบเสร็จ
ค่ำน้ำประปำ ใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำในส่วนกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งที่มา
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
  - -  -
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หมายเหตุ: ๑ หมำยถึง
๒ หมำยถึง
๓ หมำยถึง
๔ หมำยถึง
๕ หมำยถึง

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
สำนักงำนเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่
สำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำนักงำนที่ดินจังหวัด ในพื้นที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทโครงกำรหรือกิจกำรอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
๖ หมำยถึง กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
๗ หมำยถึง ฐำนข้อมูลเพื่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีที่
แหล่งกำเนิดมลพิษส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิคส์ หรือสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๖

๒.๑ อำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ สำมำรถตรวจสอบพื้นที่ใช้สอย
จำกแบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนสำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑)
๒.๒ อำคำรที่ทำกำรของเอกชน สำมำรถตรวจสอบพื้นที่ใช้สอยจำกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง
อำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ อ.๑) หรือใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
(แบบ อ.๖) หำกไม่สำมำรถแสดงใบอนุญำตก่อสร้ำงฯ ได้ให้ตรวจสอบพื้นที่จำกใบรับแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ
หรือแบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนสำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑)
๒.๓ แผนที่ตั้ง/แผนผังอำคำร/แผนผังระบบท่อรวบรวมน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบำยน้ำ
ให้ขอสำเนำเอกสำรดังกล่ำวจำกเจ้ำของโครงกำรหรือนิติบุคคลอำคำรที่ทำกำรฯ หรือขอคัดสำเนำเอกสำร
จำกสำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำขำต่ำงๆ ๑๗ สำขำ หรือสำนักงำนที่ดินจังหวัดในเขตพื้นที่ที่โครงกำรนั้น
ตั้งอยู่ เพื่อใช้ตรวจสอบขอบเขตที่ตั้งของอำคำรที่ทำกำรฯ ระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดระบำยน้ำทิ้ง เป็นต้น
๒.๔ บันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ และสรุปรำยงำน
ผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส.๒
อำคำรที่ทำกำรฯ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตำมกฎหมำยต้องดำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติ และข้อมูลกำรจัดทำบันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรทำงำน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติข้อมูลต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำรบันทึก
ข้อมูลที่กำหนดในแบบ ทส.๑ หรือไม่ ถ้ำไม่ครบถ้วนให้ระบุรำยกำรที่เป็นปัญหำอุ ปสรรคไม่สำมำรถดำเนินกำร
บันทึกสถิติข้อมูลได้ สำหรับกรณีที่ไม่มีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติข้อมูลให้ระบุปัญหำอุปสรรค และเจ้ำ พนักงำน
ควบคุมมลพิษให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วน
๒.๕ เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำที่ผ่ำนมำ ใบเสร็จค่ำน้ำประปำ ใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำ
ในส่วนกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ขอเอกสำรดังกล่ำวจำกเจ้ำของโครงกำรหรือนิติบุคคลอำคำรที่ทำกำรฯ
หรือผู้นำตรวจ แล้วแต่กรณี
๓. การตรวจสอบอาคารที่ทาการของทางราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน และ
กรณีศึกษา
กำรตรวจสอบอำคำรที่ทำกำรฯ ประกอบด้วยขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรเข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
และกำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้
๓.๑ การตรวจสอบการเข้าข่ายเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ
๓.๑.๑ การคิดคานวณพื้นที่ใช้สอย กรณีมีใบอนุญาตและใช้ประโยชน์ตรงตามใบอนุญาต
๑) หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ ไม่เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำร
ประเภท ข. และอำคำรประเภท ค. ให้รวบรวมข้อมูล และไม่ต้องเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ให้ผู้นำตรวจลงชื่อในแบบ
บันทึกกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๗

๒) หำกใบอนุญำตได้จำแนกพื้นที่แต่ละส่วนไว้อย่ำงชัดเจน
- ให้คำนวณพื้นที่ใช้สอยโดยไม่นำพื้นที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออก
ของรถ ป้ำยโครงสร้ำง ป้อมยำม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ำ มำคิดเป็นพื้นที่ใช้สอย เนื่องจำก
ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย
- กรณีต รวจสอบแล้ ว มีข้อสงสั ยว่ำ พื้นที่ใช้ ส อยอำจไม่ต รงกับควำมเป็นจริง หรือ มี
ข้อโต้แย้งของอำคำรที่ทำกำรฯ ให้ตรวจวัดพื้นที่ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนของอำคำรที่ทำกำรฯ นั้นๆ
๓) หำกใบอนุญำตไม่ได้จำแนกพื้นที่แต่ละส่วนไว้อย่ำงชัดเจน
- ให้สอบถำมเจ้ำของอำคำรที่ทำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้นำตรวจ ร่วมกับกำร
ตรวจวัดพื้นที่ หำกพบว่ำอำคำรที่ทำกำรฯ นั้นๆ เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข.
หรืออำคำรประเภท ค. จึงเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งมำตรวจสอบ และประสำนขอข้อมูลที่เป็นเอกสำรหลักฐำน (หำกมี)
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ เช่น แบบแปลน หรือเอกสำรอื่นที่จัดส่งหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น
- ให้คำนวณพื้นที่ใช้สอยโดยไม่นำพื้นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถ
ป้ำยโครงสร้ำง และพื้นที่ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกำรมำคิดคำนวณเป็นพื้นที่ใช้สอยเนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย
นอกจำกนี้พื้นที่อื่น เช่น ป้อมยำม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ำ จะไม่นำมำคิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
เช่นกัน จำกนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ และให้ผู้นำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
- กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีข้อสงสัยว่ำข้อมูลอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือมีข้อโต้แย้ง
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้แทนของอำคำรที่ทำกำรฯ นั้น
๔) กรณีตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยว่ำข้อมูลในใบอนุญำตอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริง เช่น
กรณีที่ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรระบุพื้นที่รวมของทุกอำคำรรวมกัน แต่ในควำมเป็นจริงมีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
ภำยในอำคำรเป็นหลำยส่วน แต่ละส่วนมีนิติบุคคลแยกกัน โดยเฉพำะในส่วนของกำรบำบัดน้ำเสียแยกกันดูแล และ
รับผิดชอบเฉพำะในส่วนที่เป็นพื้นที่ของแต่ละนิติบุคคล
- ให้สอบถำมเจ้ำของอำคำรที่ทำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้นำตรวจ หำกประเมิน
จำกข้ อเท็ จ จริ ง ในขณะตรวจสอบโดยอำจใช้ ก ำรตรวจวั ดพื้ นที่ แ ล้ ว พบว่ ำ อำคำรที่ท ำกำรฯ นั้น เ ข้ ำ ข่ำ ยเป็ น
แหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. หรืออำคำรประเภท ค. จึงเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งมำตรวจสอบ
และประสำนขอข้อมูลที่เป็นเอกสำรหลักฐำน (หำกมี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ เช่น แบบแปลน หรือเอกสำรอื่น
ที่จัดส่งหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น
- ให้ พิจ ำรณำจำกวัตถุประสงค์ห ลั กของกำรใช้ประโยชน์ในอำคำรหลั งนั้น แล้ ว ให้
พิจำรณำตำมใบอนุญำตโดยคิดคำนวณรวมทุกกิจกรรม
- ให้คำนวณพื้นที่ใช้สอยโดยไม่นำพื้นที่จอดรถยนต์ ที่ กลับรถและทำงเข้ำออกของรถ
ป้ำยโครงสร้ำง และพื้นที่ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกำรมำคิดคำนวณเป็นพื้นที่ใช้สอยเนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย
นอกจำกนี้พื้นที่อื่น เช่น ป้อมยำม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ำ จะไม่นำมำคิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
เช่นกัน จำกนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ และให้ผู้นำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
- กรณี ที่มีกำรน ำพื้นที่ จอดรถยนต์ หรือพื้ นที่อื่ นมำใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของ
อำคำร ให้นำพื้นทีท่ ี่มีกำรใช้ประโยชน์มำคิดคำนวณรวมเข้ำไปในพื้นที่ใช้สอยของอำคำรด้วย
- กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีข้อสงสัยว่ำข้อมูลอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือมีข้อโต้แย้ง
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้แทนของอำคำรที่ทำกำรฯ นั้น
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๘

๓.๑.๒ การคิดค านวณพื้ นที่ ใช้สอย กรณี ไ ม่ สามารถแสดงใบอนุ ญาตฯ เอกสารหลั กฐานอื่ น
ในขณะตรวจสอบ หรือไม่มีใบอนุญาต
๑) ให้สอบถำมเจ้ำของอำคำรที่ทำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้นำตรวจ หำกประเมิน
จำกข้อเท็ จ จริ งในขณะตรวจสอบโดยอำจใช้กำรตรวจวัดพื้ นที่ แล้ ว พบว่ำ อำคำรที่ทำกำรฯ นั้นเข้ ำข่ำยเป็ น
แหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. หรืออำคำรประเภท ค. จึงเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งมำตรวจสอบ
และประสำนขอข้อมูลที่เป็นเอกสำรหลักฐำน (หำกมี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ เช่น แบบแปลน หรือเอกสำรอื่นที่
จัดส่งหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น
๒) ให้คำนวณพื้นที่ใช้สอยโดยไม่นำพื้นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถ
ป้ำยโครงสร้ำง และพื้นที่ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกำรมำคิดคำนวณเป็นพื้นที่ใช้สอยเนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย
นอกจำกนี้พื้นที่อื่น เช่น ป้อมยำม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ำ จะไม่นำมำคิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
เช่นกัน จำกนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ และให้ผู้นำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
๓) กรณีที่มีกำรนำพื้นที่จอดรถยนต์ หรือพื้นที่อื่นมำใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของ
อำคำรให้นำพื้นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์มำคิดคำนวณรวมเข้ำไปในพื้นที่ใช้สอยของอำคำรด้วย
๔) ให้ผู้นำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และบันทึกเอกสำรที่ต้องกำรให้เจ้ำของหรือ
ผู้ ค รอบครองส่ งให้ ในภำยหลั ง โดยกำหนดระยะเวลำในกำรส่ ง หำกครบก ำหนดยัง ไม่ ไ ด้รั บ เอกสำรดั ง กล่ ำ ว
ให้ ป ระสำนทำงโทรศัพท์ และหำกมีแนวโน้ม ว่ำจะยัง ไม่ได้ ข้อมู ล ดังกล่ ำว ให้ ประสำนหน่ว ยงำนที่ เป็น ผู้ ออก
ใบอนุญำต เพื่อขอสำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ การตรวจสอบความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
๓.๒.๑ อาคารที่ทาการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
อำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้รับกำรยกเว้น
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ต้ องขออนุ ญำตก่อสร้ ำงดัดแปลงอำคำร หรือรื้ อถอนอำคำร เจ้ำพนักงำนควบคุ มมลพิ ษ
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรจำกเอกสำรทำงรำชกำรต่ำง ๆ เช่น แบบส่งข้อมูล
กำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนสำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑) ซึ่งอำคำรที่ทำกำรฯ เป็นอำคำร
ควบคุมตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำคำรควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
๑) กรณีอำคำรที่ทำกำรฯ มีหลำยหน่วยงำนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ศูนย์รำชกำร ศำลำกลำง
จังหวัด จะต้องตรวจสอบว่ำ หน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรและระบบ
บำบั ดน้ำเสี ย ของอำคำรหรื อกลุ่ม ของอำคำรนั้น เช่น อำคำรกระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
มีหลำยหน่วยงำน แต่หน่วยงำนที่ดูแลรักษำอำคำรและระบบบำบัดน้ำเสียของอำคำรคือ กรมควบคุมมลพิษ ดังนั้น
กรมควบคุมมลพิษ เสมือนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร หำกจะดำเนินกำรทำงปกครองใดๆ จะมีหนังสือ
แจ้งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๒๙

๒) กรณีอำคำรที่ทำกำรฯ เช่ำพื้นที่อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรของเอกชน ต้องพิจำรณำดังนี้
- หำกอำคำรที่ทำกำรฯ เช่ำพื้นที่อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรทั้งหมด หน่วยงำนนั้นจะเป็น
ผู้ครอบครองอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้น และจะพิจำรณำดำเนินกำรทำงปกครองกับหน่วยงำนนั้น
- หำกอำคำรที่ทำกำรฯ เช่ำพื้นที่อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้นบำงส่วน และอำคำรนั้น
มีหลำยหน่วยงำนหรือมีเอกชนเช่ำรวมกัน จะต้องตรวจสอบ/สอบถำมว่ำ หน่วยงำนใดหรือเอกชนรำยใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรและระบบบำบัดน้ำเสียของอำคำรนั้น โดยจะพิจำรณำ
ดำเนินกำรทำงปกครองกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้น ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ
หรือเอกชนตำมแต่กรณีตำมที่กฎหมำยกำหนด
- กำรจะกำหนดขอบเขตพื้นที่เช่ำให้ตรวจสอบจำกสัญญำเช่ำ หรือหำกไม่มีรำยละเอียด
ระบุไว้หรือมีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่ตรงกับสัญญำเช่ำ ให้ดำเนินกำรวัดพื้นที่เพื่อคิดคำนวณพื้นที่ใช้ สอยของอำคำร
หรือกลุ่มของอำคำร
๓.๒.๒ อาคารที่ทาการของเอกชน
ตรวจสอบข้อมูลควำมเป็นเจ้ำของอำคำร ชนิดและประเภทของอำคำร และพื้นที่ใช้สอยของ
อำคำรจำกใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑) (ภาคผนวก ท) หรือหนังสือแจ้งควำมประสงค์
จะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ (ภาคผนวก ธ) หำกไม่สำมำรถ
แสดงใบอนุญำตฯ ได้ ให้มีหนังสือประสำนไปยังหน่วยงำนอนุมัติ/อนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสำเนำ
ใบอนุญำตและตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น
กรณีมีกำรเปลี่ ยนแปลงเจ้ำของหรือผู้ ครอบครองอำคำรจำกที่ขออนุญำตในใบอนุญำต
ก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑) สำมำรถตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรนั้น
ได้จำกเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำร หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ ำง
หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็นต้น (ภาคผนวก น – ฝ)
๓.๓ ข้อยกเว้นในการตรวจสอบและการบังคับทางปกครอง
อำคำรที่ทำกำรฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และสำมำรถแสดง
หลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้ำกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้รวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง และ
ให้ผู้นำตรวจลงชื่อในแบบบันทึกกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย เช่น
- กรณีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหำนคร ต้องสำมำรถแสดง
เอกสำรหลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้ำกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำกสำนักกำรระบำยน้ำ กรุงเทพมหำนคร
- กรณีที่ตง้ั อยู่ในพื้นที่ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสำมำรถ
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้ำกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำกหน่วยงำนท้องถิ่น

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๓๐

๔. การตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
กำรตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำแหล่งกำเนิดมลพิษมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ มีระบบบำบัดน้ำเสีย
แต่ละเว้นไม่บำบัดน้ำเสียหรือไม่ น้ำทิ้งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด หรือไม่ ดังนั้น
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษต้องรวบรวมข้อมูลสำคัญ อำทิ ชนิด/ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ขนำดของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ปริมำณน้ำเสียที่เข้ำระบบ สภำพกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบำยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
กำรลักลอบระบำยน้ำเสียโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด รวมทั้งรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินสภำพกำร
ทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังกล่ำว เช่น ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำทิ้งที่ผ่ำนมำ แผนกำรดำเนินงำนปรับปรุง
แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เพื่อประเมินศักยภำพของระบบบำบัดน้ำเสีย และพิจำรณำควำมสอดคล้องกับ
ผลกำรตรวจสอบน้ำทิ้งในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๔.๑ ประเภทของการบาบัดน้าเสียสาหรับอาคารที่ทาการฯ
ระบบบ ำบัดน้ำเสียส ำหรับ อำคำรที่ทำกำรฯ มีทั้งระบบบำบัด น้ำเสีย อิสระเฉพำะอำคำร ระบบ
บำบัดน้ำเสียเฉพำะกลุ่มอำคำร และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลำง ซึ่งเจ้ำของโครงกำรสำมำรถเลือกใช้ได้อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดหรือใช้ร่วมกันทั้งสองระบบก็ได้ แต่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จะต้องมีประสิทธิภำพ และสำมำรถบำบัดน้ำเสีย
ให้มีคุณภำพน้ำทิ้งได้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ
อำคำรที่ทำกำรฯ มีดังนี้
๑) ระบบบำบัดน้ำเสียอิสระเฉพำะอำคำร (Onsite Wastewater Treatment) หมำยถึง ระบบ
บำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งเพื่อทำกำรบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจำกอำคำรที่ทำกำรฯ แต่ละหลัง เช่น อำคำรที่ทำกำรฯ ของ
บริษัท ก มีอำคำร ๖ อำคำร แต่ละอำคำรมีระบบบำบัดน้ำเสียแยกจำกกัน ๖ ระบบ ถือว่ำอำคำรที่ทำกำรฯ นี้
มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบอิสระเฉพำะอำคำร

รูปที่ ๗ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอิสระเฉพำะอำคำร

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๓๑

๒) ระบบบำบัดน้ำเสียเฉพำะกลุ่มอำคำร (Clustered Wastewater Treatment ) หมำยถึง ระบบ
บำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำเสียจำกกลุ่มของอำคำรที่ทำกำรฯ เช่น อำคำรที่ทำกำรของบริษัท ข มีอำคำร ๖ อำคำร มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย ๒ ชุด โดยอำคำร ๓ อำคำรใช้ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกัน ๑ ชุด ถือว่ำ อำคำรที่ทำกำรฯ นี้
มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบเฉพำะกลุ่มอำคำร

รูปที่ ๘ ระบบบำบัดน้ำเสียเฉพำะกลุ่มอำคำร
๓) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลำง (Centralized Treatment Plant) หมำยถึง ระบบบำบัดน้ำเสีย
๑ แห่ง ที่ใช้ร่วมกันของทุกอำคำรที่ทำกำรฯ ที่อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องหรือโครงกำรเดียวกัน เช่น อำคำรที่ทำกำรของ
บริษัท ค มีอำคำร ๖ อำคำร ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกันเพียง ๑ ระบบ ถือว่ำอำคำรที่ทำกำรฯ นี้ มีระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็นแบบส่วนกลำง

รูปที่ ๙ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลำง
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๓๒

๔.๒ แนวทางการตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
๑) กำรรวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ รำยละเอียดกำรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
แผนผัง/แบบแปลนระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบำยน้ำ โดยขอถ่ำยสำเนำเอกสำรดังกล่ำว
จำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร ผู้แทนอำคำร หรือผู้นำตรวจ หรือหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตหรือรับจดทะเบียน
หำกแบบแปลนมีขนำดแผ่นใหญ่ไม่สะดวกในกำรถ่ำยสำเนำ ให้ใช้วิธีกำรถ่ำยภำพจำกแบบแปลนโดยตรง

รูปที่ ๑๐ แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
๒) กำรตรวจสอบรูปแบบและชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
(๑) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) มีข้อสังเกตที่ “บ่อเกรอะมีลักษณะเป็นบ่อปิด
ซึ่งน้ำซึมไม่ได้และไม่มีกำรเติมอำกำศ” โดยทั่วไปมักใช้สำหรับกำรบำบัดน้ำเสียจำกส้วม แต่จะใช้บำบัดน้ำเสียจำกครัว
หรือน้ำเสียอื่นๆ ด้วยก็ได้

รูปที่ ๑๑ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ
(๒) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองไร้อำกำศ (Anaerobic Filter) มีข้อสังเกตที่ “ภำยในบ่อจะมี
ชั้นตัวกลำง (Media) บรรจุอยู่ แต่ไม่มีกำรเติมอำกำศ”

รูปที่ ๑๒ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองไร้อำกำศ
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๓๓

(๓) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองเติมอำกำศ (Aerobic Filter) มีข้อสังเกตที่ “ภำยในบ่อ
จะมีชั้นตัวกลำงบรรจุอยู่ และมีอุปกรณ์กำรเติมอำกำศ พบฟองอำกำศจำกกำรเติมอำกำศ”

รูปที่ ๑๓ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองเติมอำกำศ
(๔) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มีข้อสังเกตที่ “มีบ่อเติมอำกำศ
บ่อตกตะกอน หมุนเวียนตะกอนกลับ และกำจัดตะกอนส่วนเกิน”

สูบตะกอนกลับ
บ่อเติมอากาศ
รูปที่ ๑๔ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง
(๕) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ (Rotating Biological Contactor, RBC)
มีข้อสังเกตที่ “มีแผ่นจำนหมุนทรงกระบอกขนำดใหญ่ และบ่อตกตะกอน”

บ่อตกตะกอน
แผ่นจานหมุนชีวภาพ
รูปที่ ๑๕ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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(๖) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอำร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR) มีข้อสังเกตที่
“มีกำรเติมอำกำศและตกตะกอนเกิดขึ้นในบ่อบำบัดเดียวกัน” ลักษณะกำรทำงำนแบบสลับช่วงเวลำ โดยมีกำรเติม
น้ำเสี ย เติ มอำกำศ ตกตะกอน และปล่ อยน้ำทิ้งออกจำกระบบเป็นบำงช่ว งเวลำ คือจะระบำยน้ำทิ้งหลั งจำก
ตกตะกอนแยกออกจำกน้ำแล้วเท่ำนั้น

รูปที่ ๑๖ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอำร์
(๗) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดสำเร็จรูป (Compact Plant) มีข้อสังเกตที่ “เป็นถัง
พลำสติกหรือไฟเบอร์กล๊ำสสำเร็จรูป ” ส่วนกระบวนกำรบำบัดในถังเป็นรูปแบบใดระหว่ำงกระบวนกำรกรองไร้
อำกำศ กรองเติมอำกำศ หรือตะกอนเร่ง ให้ระบุแยกย่อยในผลกำรตรวจสอบด้วย เช่น ถังบำบัดสำเร็จรูปแบบ
ระบบตะกอนเร่ง ถังบำบัดสำเร็จรูปแบบกรองไร้อำกำศ เป็นต้น

รูปที่ ๑๗ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังบำบัดสำเร็จรูป
แบบตะกอนเร่ง
๓) ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย และกำรระบำยน้ำทิ้ง
กำรพิจำรณำกรณีระบบบำบัดน้ำเสียฝังอยู่ใต้ดิน หำกไม่มีแบบแปลน และไม่สำมำรถเปิดฝำบ่อ
บำบัดเพื่อตรวจสอบลักษณะองค์ประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียได้ ให้ใช้วิธีสอบถำมลักษณะองค์ประกอบสำคัญ
ของระบบว่ำมีอะไรบ้ำง เช่น สอบถำมด้วยประโยคสำคัญ (Keyword) ที่เป็นจุดเด่นของระบบแต่ละชนิด เช่น
มีตัวกลำงในบ่อ มีกำรเติมอำกำศ มีกำรสูบหมุนเวียนตะกอนกลับมำยังบ่อเติมอำกำศหรือไม่ เป็นต้น
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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- ระบบบ่อเกรอะ เป็นบ่อเก็บสิ่งปฏิกูลและมีกำรสูบส้วมเป็นประจำ โดยไม่มีวัสดุอุปกรณ์
อื่นใด เช่น ตัวกลำงในบ่อ และกำรเติมอำกำศในบ่อ เป็นต้น
- ระบบบ่อกรองไร้อำกำศ สังเกตได้ว่ำมีเพียงตัวกลำงโดยไม่มีกำรเติมอำกำศ
- ระบบถังบำบัดสำเร็จรูปแบบกรองไร้อำกำศ เป็นถังสำเร็จรูปที่มีรูปร่ำงทรงกลมหรือ
ทรงกระบอกแนวนอนซึ่งซื้อมำติดตั้งได้ทันทีและภำยในถังมีเพียงตัวกลำง โดยไม่มีกำรเติมอำกำศ
กรณีไม่ทรำบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ควรให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร
ผู้แทนอำคำร หรือผู้นำตรวจ จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม หรือประสำนขอข้อมูลดังกล่ำว
จำกหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตหรือรับจดทะเบียน และให้ติดตำมตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หำกขณะตรวจสอบไม่มีแบบแปลนหรือเอกสำรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียที่ระบุถึงประเภท
ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย หรื อข้อเท็จจริ งไม่ตรงกับแบบแปลนหรือเอกสำรฯ ให้ ใช้ประเภทระบบบำบัดน้ำเสี ยตำม
ข้อเท็จจริงปัจจุบัน
(๑) ขนำดระบบบำบัดน้ำเสีย
กำรระบุขนำดของระบบบำบัดน้ำเสีย หำกมีข้อมูลรำยละเอียดกำรออกแบบระบบ
บำบัดน้ำเสีย ให้ยึดตำมข้อมูลดังกล่ำว กรณีเป็นถังบำบัดสำเร็จรูปจะมีข้อมูลขนำดรองรับน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย
แต่ละรุ่นปรำกฏตำมรำยละเอียดสินค้ำที่ผู้ผลิตจัดทำขึ้น
(๒) ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
กำรดำเนินกำรควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สำมำรถทำกำรบำบัดน้ำเสียให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนดเป็นหน้ำที่ของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่ง อำจดำเนินกำรเอง
หรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรเดินระบบหรือให้คำปรึกษำแนะนำกำรดำเนินงำน ปรับปรุง
แก้ไขระบบ กรณีที่ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำให้ระบุชื่อ-ที่อยู่ของที่ปรึกษำ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อประสำนงำนด้วย
(๓) กำรเปิดใช้งำนระบบบำบัดน้ำเสีย
กำรตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อประเมินว่ำมีกำรเปิดใช้งำน หรือเดินระบบ
บำบั ดน้ ำเสีย ตำมปกติหรื อไม่นั้น เป็น กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำทำงปกครอง
เนื่องจำกมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่ำ
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง ละเว้นไม่ทำกำรบำบัดน้ำเสีย
โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียของตนที่มีอยู่ และลักลอบปล่อยทิ้งมลพิษน้ำเสีย ดังกล่ำวออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกเขต
ที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษของตนจะต้องเสียค่ำปรับรำยวันในอัตรำสี่เท่ำของจำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยประจำวัน
สำหรับกำรเปิดเดินเครื่องทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียของตนตลอดเวลำที่ดำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ดังนั้น เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจลักษณะกำรเปิดใช้งำนระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภท เครื่องจักร/อุปกรณ์
สำคัญซึ่งมีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง
เทคนิคกำรสังเกตและสอบถำมเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงว่ำมีกำรเปิดหรือไม่เปิดใช้งำน
ระบบ มีรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ใดที่ชำรุด เพื่อให้สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรตรวจสอบสภำพกำรทำงำน
ของระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีดังนี้

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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ตรวจสอบรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภท
- ระบบบ่อเติมอำกำศ และระบบบ่อกรองเติมอำกำศ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอำกำศ
- ระบบตะกอนเร่ง ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอำกำศ เครื่องสูบตะกอนกลั บ
เครื่องกวำดตะกอนก้นบ่อ (ถ้ำมี) เครื่องกวำดฝ้ำไขบนผิวบ่อ
- ระบบบ่อกรองไร้อำกำศ ถือว่ำไม่มีอุปกรณ์สำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภำพ เนื่องจำก
ไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ำ ยกเว้นเครื่องสูบน้ำ (ถ้ำมี)
ตรวจสอบกำรเปิดใช้งำนระบบบำบัดน้ำเสีย
สอบถำมรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในกำรบำบัดน้ำเสียในแต่ละรำยกำร
ว่ำมีรำยกำรใดที่มกี ำรเปิดใช้งำน มีเครื่องจักร/อุปกรณ์รำยกำรใดที่ไม่ชำรุดแต่ไม่เปิดใช้งำน พร้อมเหตุผลประกอบ
หำกชำรุดมีแผนกำรดำเนินงำนปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์ดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร สำมำรถแยกเป็นกรณี
ดังนี้
- เปิดใช้งำนตำมปกติ หมำยถึง เครื่องจักร/อุปกรณ์ สำคัญที่ใช้ในกำรบำบัดน้ำเสีย
เปิดใช้งำนเป็นปกติ ไม่มีรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ชำรุด ซึ่งจะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์
หรือมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ กำรประเมินว่ำมีกำรเปิดใช้งำนระบบตำมปกติหรือไม่ จะต้องตรวจสอบ
บริ เวณส ำคั ญของระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย ได้แ ก่ ระบบตู้ว งจรไฟฟ้ ำ ที่ ควบคุ ม กำรท ำงำนของระบบบ ำบั ดน้ ำเสี ย
ตรวจสอบกำรเปิดใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญทุกรำยกำร และลักษณะทำงกำยภำพในบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่น มีน้ำเสีย
ขังอยู่ในบ่อมำกน้อยเพียงใด สี ควำมขุ่น กลิ่น เป็นต้น หำกพบว่ำตู้วงจรไฟฟ้ำชำรุด สภำพบ่อบำบัดน้ำเสียรกร้ำง
ขำดกำรดูแล น้ำในบ่อใสผิดปกติแตกต่ำงจำกลักษณะน้ำทิ้งจำกระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีลักษณะใสและสีเหลืองจำง
เป็นต้น ให้ทำกำรบันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน
- เปิดใช้งำนบำงส่วน เป็นกรณีที่พบว่ำมีเครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญบำงรำยกำรไม่ได้
เปิดเดินเครื่องทำงำนหรือเปิดใช้งำนเพื่อทำกำรบำบัดน้ำเสีย เช่น ตำมที่ออกแบบให้มีและเปิดใช้เ ครื่องเติมอำกำศ
๔ ชุด แต่เปิดเพียง ๒ ชุด ไม่ว่ำเครื่องเติมอำกำศที่เหลือ ๒ ชุด จะชำรุดหรือไม่ก็ตำม เป็นต้น มีผลต่อประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย อำจทำให้น้ำทิ้งที่ระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีค่ำเกินมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
ให้ทำกำรบันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน
- ไม่ เปิ ดใช้ง ำน เป็น กรณีที่ ไม่ มีก ำรเปิ ดเดิน เครื่อ งท ำงำนของเครื่ องมือ อุป กรณ์
ทั้งหมดที่ใช้ในกำรบำบัดน้ำเสีย รวมถึงกำรนำน้ำเสียผ่ำนบ่อบำบัดโดยไม่เปิดเดินเครื่องเติมอำกำศก็ถือว่ำไม่เปิด
ใช้งำนระบบบำบัดน้ำเสียด้วย ซึ่งควรระบุเหตุผลของกำรที่ไม่เปิดใช้งำนหรือไม่ทำกำรบำบัดน้ำเสี ย ให้ทำกำร
บันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน
หำกได้แสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนอย่ำงครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ทรำบ
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกำรชำรุดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ระบุในแบบบันทึกกำรตรวจสอบว่ำไม่สำมำรถตรวจสอบ
กำรชำรุดได้
กรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ชำรุด ให้บันทึกข้อมูล ดังกล่ำวไว้ด้ว ย รวมทั้งตรวจสอบ
ควำมสอดคล้องกับกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ และสรุป
รำยงำนผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส.๒ ด้วย
ทั้งนี้ สำมำรถศึก ษำระบบบำบัดน้ำเสียที่นิย มใช้สำหรับอำคำรที่ทำกำรเพิ่มเติม
ได้จำก ภาคผนวก พ
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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๕. การเก็บตัวอย่างน้าทิ้ง
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำเพื่อให้ได้ตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนน้ำทิ้งที่ดี และลดข้อโต้แย้ง ผู้เก็บตัวอย่ำงต้องเก็บ
ตัวอย่ำงให้เป็นไปตำมวิธีมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ กาหนดพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จะต้องกำหนดพำรำมิเตอร์ที่ตรวจสอบ
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด สำหรับพำรำมิเตอร์ในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำทิ้งจำกอำคำรที่ทำกำรฯ ได้แก่
ควำมเป็นกรดและด่ำง บีโอดี สำรแขวนลอย ซัลไฟด์ สำรทีล่ ะลำยได้ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจำกน้ำใช้ปกติ น้ำมันและไขมัน
และทีเคเอ็น
๕.๒ การกาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้าและเทคนิคในการเก็บตัวอย่างน้า
๕.๒.๑ การกาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้า
ตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่อง กำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอำคำร
และจำนวนห้องของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ กำหนดไว้ว่ำ
“...ข้อ ๓ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ ให้เก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอำคำรที่ระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อม
หรือระบำยลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะ หรือจุดเก็บอื่นที่สำมำรถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบำยออกจำกอำคำร
ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ ตำมที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรระบำยน้ำหลำยจุดให้
เก็บทุกจุด”
กำรเก็บ ตัว อย่ำงน้ำให้เก็บแบบจ้ว ง (Grab Sampling) และจะต้องเก็บทุกจุดที่มีกำร
ระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรออกสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงต้องระบุจำนวนจุดเก็บตัวอย่ำง และ
ตำแหน่งที่เก็บให้ชัดเจน กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งให้เก็บตัวอย่ำงจำกปลำยท่อ /รำงระบำยน้ำทิ้งนอกเขตที่ตั้งของ
อำคำรที่ทำกำรฯ หำกไม่สำมำรถเก็บ ตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ณ จุดดังกล่ำวได้ เนื่องจำกประเด็นปัญหำ เช่น ปลำยท่อ
ระบำยน้ำทิ้งจมน้ำอยู่นอกกำแพงสูง มีวัชพืชปกคลุม รกทึบไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เป็นฝำท่อคอนกรีต เปิดไม่ได้ เป็นต้น
ให้เก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งในเขตที่ตั้งของอำคำร ณ จุดที่อยู่ถัดเข้ำมำตำมลำดับ ซึ่งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นตัวแทนน้ำทิ้ง
จำกอำคำรที่ทำกำรฯ ที่ตรวจสอบ ได้แก่ ในท่อ/รำงระบำยน้ำทิ้ง ปลำยท่อจำกบ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อบำบัด น้ำเสีย
บ่อสุดท้ำย หรือในบ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อบำบัด น้ำเสียบ่อสุดท้ำย โดยให้ระบุเหตุผลที่ไม่สำมำรถเก็บ ตัวอย่ำงน้ำทิ้ง
จำกปลำยท่อ/รำงระบำยน้ำทิ้งนอกเขตที่ตั้งของอำคำรที่ทำกำรฯ ไว้ในแบบบันทึกกำรตรวจสอบด้วย
จุดระบำยน้ำทิ้ง คือ จุดที่มีกำรระบำยน้ำทิ้ง จำกอำคำรที่ทำกำรฯ ออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ
แหล่งน้ำสำธำรณะ กำรตรวจสอบว่ำอำคำรที่ทำกำรฯ มีจุดระบำยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมกี่จุด และบริเวณใดบ้ำง
ควรตรวจสอบปลำยท่อระบำยน้ำฝน หรือปลำยท่อระบำยน้ำทิ้ง ที่ออกจำกอำคำรที่ทำกำรฯ ทุกจุด โดยตรวจสอบ
ตำมแผนผังอำคำรหรือแบบแปลนระบบท่อระบำยน้ำของอำคำร หรือข้อมูลจำกผู้นำตรวจ และให้สำรวจบริเวณที่
เป็นปลำยท่อระบำยน้ำฝนหรือท่อระบำยน้ำทิ้งที่ออกจำกอำคำรทุกจุด รวมทั้งตรวจสอบบริเวณโดยรอบว่ำมีกำรระบำย
น้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่ำวอีกครั้งก่อนบันทึกข้อมูลไว้ในแบบบันทึก
กำรตรวจสอบ รวมทั้งระบุตำแหน่งหรือจุดที่ระบำยน้ำทิ้งลงในแผนผังด้วย
ขณะตรวจสอบต้องบันทึกรำยละเอียดและภำพถ่ำยไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้ง เช่น ปลำยท่อ
ระบำยน้ำทิ้ง แนวท่อระบำยน้ำทิ้ง แนวท่อระบำยน้ำฝน จุดลักลอบระบำยน้ำเสีย จุดที่มีน้ำเสียปนในท่อระบำย
น้ำฝนหรือท่อระบำยน้ำทิ้ง ลักษณะน้ำเสียที่มำปนกับน้ำทิ้ง เป็นต้น
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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๕.๒.๒ เทคนิคในการเก็บตัวอย่างน้า
สำหรับเทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง เพื่อให้เป็นตัวแทนน้ำทิ้งที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้
๑) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งจำกปลำยท่อน้ำทิ้งที่จมน้ำบำงส่วน ปริ่มผิวน้ำ หรือเหนือผิวน้ำใน
แหล่งน้ำสำธำรณะ หรือท่อระบำยน้ำสำธำรณะเพียงเล็กน้อย ต้องตรวจสอบว่ำน้ำทิ้งที่ไหลออกจำกปลำยท่อไม่มี
น้ำจำกแหล่งภำยนอกปนอยู่ด้วย โดยให้ยื่นภำชนะรองรับตัวอย่ำงเข้ำมำในท่อห่ำงจำกปลำยพอประมำณเพื่อไม่ให้
มีน้ำภำยนอกสำมำรถปนได้ ดังรูปที่ ๑๘

รูปที่ ๑๘ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งจำกปลำยท่อระบำยน้ำทิ้ง
๒) กำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งน้ ำทิ้ ง จำกปลำยท่ อ ระบำยน้ ำทิ้ ง ที่ ร ะดั บ อยู่ ต่ ำกว่ ำ ท่ อ ระบำยน้ ำ
สำธำรณะ (ไม่มีประตูระบำยน้ำ) ให้เก็บน้ำทิ้งขณะที่มีกำรระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะ และต้องแน่ใจว่ำ
น้ำทิ้งที่ไหลออกจำกปลำยท่อระบำยน้ำทิ้งไม่มีน้ำจำกแหล่งภำยนอกเข้ำมำปน หำกมีโอกำสที่น้ำทิ้งจำกภำยนอก
เข้ำมำปนให้เก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งในเขตที่ตั้งของอำคำร ณ จุดที่อยู่ถัดเข้ำมำตำมลำดับ ซึ่งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็น
ตัว แทนน้ ำทิ้งจำกอำคำรที่ทำกำรฯ หรื อถ้ำพิจำรณำแล้ ว เห็ นว่ำไม่มีจุดเก็บตัว อย่ำงน้ำทิ้งที่ไม่มีน้ำจำกแหล่ ง
ภำยนอกเข้ำมำปน ให้มีหนังสือขอควำมร่วมมือสำนักงำนเขต/องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำดำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจำรณำสั่งกำรให้จัดให้มีจุดตรวจสอบน้ำทิ้งต่อไป
๓) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งในท่อ/รำงระบำยน้ำทิ้ง บ่อพักน้ำทิ้ง หรือบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ำย
หำกอยู่ในวิสัยที่จะรอได้ ให้รอเก็บตัวอย่ำงเมื่อมีกำรระบำยน้ำทิ้งออกสู่ภำยนอก แต่หำกเก็บตัวอย่ำงในขณะที่ไม่มี
กำรระบำยน้ำทิ้งออกสู่ภำยนอกจะต้องพิจำรณำสภำพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ำน้ำทิ้งที่เก็บเป็นตัวแทน
น้ำทิ้งของอำคำรที่ทำกำรฯ นั้น ไม่ควรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งที่ขังนิ่งอยู่ในท่อ/รำงระบำยน้ำทิ้ง หำกเก็บตัวอย่ำงใน
บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ำยซึ่งส่วนมำกเป็นบ่อตกตะกอน ควรเก็บในรำงระบำยที่ไหลผ่ำนฝำยน้ำล้น (Weir) มำแล้ว
เว้นแต่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งเมื่อไหลผ่ำนฝำยน้ำล้นไม่ว่ำเหตุผลใด เช่น น้ำทิ้งที่ไหลผ่ำนฝำยน้ำล้น (Weir)
มีปริมำณเล็กน้อย หรืออยู่ระดับพื้นร่องฝำยน้ำล้น (Weir) จนไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงให้เพียงพอได้ และต้องเก็บ
ตัวอย่ำงด้วยควำมระมัดระวังอย่ำให้อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ำไปรบกวนตะกอนที่จมอยู่ก้นบ่อ พื้นท่อ/รำงระบำยน้ำ
ทำให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยขึ้นมำปนกับน้ำทิ้ง ดังรูปที่ ๑๙ และ ๒๐ และระบุเหตุผลที่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงที่ปลำยท่อ/
รำงระบำยน้ำทิ้งนอกเขตที่ตั้งของอำคำรที่ทำกำรฯ ได้ เช่น ปลำยท่อจมน้ำ อยู่นอกกำแพงสูง มีวัชพืชปกคลุมรกทึบ
ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เป็นฝำท่อคอนกรีต เปิดไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ หำกจุดเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ำย
ขอให้ระบุชื่อประเภทของบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ำยนั้นให้ชัดเจน เช่น บ่อตกตะกอน ที่จะระบำย/ขณะระบำยออก
สู่ภำยนอก ถังกรองไร้อำกำศชุดที่ ๔ ที่จะระบำย/ขณะระบำยออกสู่ภำยนอก บ่อผึ่งบ่อที่ ๕ ที่จะระบำย/ขณะ
ระบำยออกสู่ภำยนอก เป็นต้น
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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รูปที่ ๑๙ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งที่จะระบำยออกสู่ภำยนอก

รูปที่ ๒๐ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งที่ไหลผ่ำนฝำยน้ำล้น (weir)
ขณะเก็บตัวอย่ำง ต้องมีกำรถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำนด้วยทุกครั้ง โดยเฉพำะภำพที่แสดงให้เห็น
ขณะที่ทำกำรเก็บตัวอย่ำง และลักษณะน้ำทิ้ง ดังรูปที่ ๒๑

รูปที่ ๒๑ กำรบันทึกภำพขณะที่ทำกำรเก็บตัวอย่ำง และลักษณะน้ำทิ้ง
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๐

๕.๓ ลักษณะน้าทิ้ง
เป็นกำรสังเกตลักษณะทำงกำยภำพของน้ำทิ้งโดยกำรสังเกตด้วยตำและกำรดมกลิ่น เช่น ใส ขุ่น
มีตะกอน สี กลิ่น และกำรตรวจวัดด้วยเครื่องมือภำคสนำม เช่น ควำมเป็นกรดและด่ำง อุณหภูมิ กำรนำไฟฟ้ำ ควำมเค็ม
และคลอไรด์ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร ลักษณะทำงกำยภำพของตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ได้แก่
๑) สี
ลักษณะสีทั่วไปของน้ำทิ้งจำกระบบบำบัดน้ำเสียของน้ำเสียชุมชน จะมีสีเหลืองจำง กำรบันทึก
ให้ระบุสี เช่น ขำวขุ่น สีเทำ สีดำ สีชำ เหลืองใส เขียว ใสไม่มีสี เป็นต้น ดังรูปที่ ๒๒ หำกพบว่ำมีลักษณะใสมำก
และไม่มีสีเหลืองจำงปรำกฏอยู่ อำจสันนิ ษฐำนว่ำมีกำรเจือจำงน้ำทิ้ง หรือมีกำรเติมคลอรีนจำนวนมำกซึ่งมีฤทธิ์
ทำลำยสำรอินทรีย์ รวมถึงโมเลกุลของสำรสีเหลืองจำงที่ปนอยู่ในน้ำทิ้งดังกล่ำวด้วย จึงควรบันทึกข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมว่ำพบหลักฐำนใดที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรเจือจำงในบริเวณใกล้กับบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ำยหรือบ่อพักน้ำทิ้ง
เช่น สำยยำง หรือก๊อกน้ำ หรือท่อน้ำประปำ มีภำชนะหรืออุปกรณ์เติมคลอรีน หรือน้ำทิ้งมีกลิ่นคลอรีนรุนแรง
หรือไม่ เป็นต้น

ลักษณะน้ำทิ้งใส

ลักษณะน้ำทิ้งขุ่น

ลักษณะน้ำทิ้งสีดำคล้ำ

รูปที่ ๒๒ ลักษณะสีของน้ำทิ้ง
๒) ความขุ่น
น้ำทิ้งจำกระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภำพจะมีลักษณะใส ไม่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่
หรือมีตะกอนขนำดเล็กแขวนลอยอยู่เพียงเล็กน้อย แต่หำกมีลักษณะขุ่นหรือมีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ค่อนข้ำงมำก
อำจบ่งบอกว่ำระบบบำบัดน้ำเสียอำจมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ โดยกำรบันทึกข้อมูลให้ระบุลักษณะน้ำทิ้ง เช่น ใส
ค่อนข้ำงใส ค่อนข้ำงขุ่น ขุ่นมำก ไม่มีตะกอนแขวนลอย มีตะกอนแขวนลอยเล็กน้อย เป็นต้น
๓) กลิ่น
น้ำทิ้งจำกระบบบำบัดน้ำเสียปกติจะมีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นคำวเล็กน้อย หำกน้ำทิ้งมีสำร
แขวนลอยสีดำปนอยู่มำก แสดงว่ำผ่ำนกระบวนกำรหมักไร้อำกำศ เช่น บ่อเกรอะ บ่อกรองไร้อำกำศ หรือไม่เปิด
เครื่องเติมอำกำศ มักมีกลิ่นเหม็นของก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊ำซไข่เน่ำ) รุนแรง น้ำทิ้งมีสำรแขวนลอย สีเทำปนอยู่มำก
แสดงว่ำอำจเป็นน้ำเสียที่ไม่ผ่ำนกำรบำบัดหรือผ่ำนกำรบำบัดเพียงเล็กน้อย โดยกำรบันทึกข้อมูลให้ระบุว่ำมีกลิ่น
เล็กน้อย กลิ่นคลอรีน กลิ่นคำว กลิ่นก๊ำซไข่เน่ำ เป็นต้น
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๑

๕.๔ แหล่งรองรับน้าทิ้ง
แหล่งรองรับน้ำทิ้งอำจเป็นได้ทั้งท่อระบำยน้ำสำธำรณะ แหล่งน้ำสำธำรณะ หรือระบบท่อรวบรวม
น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม กรณีเป็นท่อรวบรวมน้ำเสียให้ระบุ ชื่อของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนกำรอนุญำตให้เชื่อมต่อท่อน้ำเสีย และเอกสำร/หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำบริกำรบำบัดน้ำเสีย
รวมถึงให้ระบุเอกสำร/หลักฐำนที่ไม่มีไว้ด้วย
๕.๕ วิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่างน้า
๑) ก่อนเก็บตัวอย่างน้า
(๑) เตรียมน้ำแข็งใส่กล่องรักษำควำมเย็นไว้ให้เพียงพอสำหรับกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ำ
(๒) เขียนฉลำกเก็บตัวอย่ำงน้ำด้วยปำกกำชนิดกันน้ำ ควรติดฉลำกข้ำงขวดก่อนเก็บตัวอย่ำง
เพื่อป้องกันข้อผิดพลำดเกี่ยวกับจุดเก็บตัวอย่ำง ซึ่งข้อควำมบนฉลำกที่เขียนประกอบด้วยจุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร์
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ประเภทของตัวอย่ำง วันที่ เวลำ สถำนที่ ผู้เก็บตัวอย่ำง และกำรรักษำสภำพตัวอย่ำง
- จุดเก็บตัวอย่ำง เป็นรหัสที่สื่อถึงตัวอย่ำงน้ำที่ทำกำรเก็บ/โครงกำร/สถำนที่ ควรกำหนด
เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ ๓ ตัว แล้วตำมด้วยตัวเลข หำกมีจุดเก็บตัวอย่ำงมำกกว่ำ ๑ จุด
- พำรำมิเตอร์ที่ต้องกำรวิเครำะห์ ระบุเป็น BOD, SS, S2- ,TDS, TDS (1) สำหรับน้ำใช้ตำมปกติ,
Fat Oil and Grease และ TKN
- ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ให้เขียนว่ำ “ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ อำคำรที่ทำกำรฯ
(อำคำรประเภท ก. หรือ ข. หรือ ค.)” หรือวัตถุประสงค์ที่ทำกำรเก็บตัวอย่ำง (สั้นๆ และเข้ำใจง่ำย)
- ประเภทของตัวอย่ำง ระบุเป็นน้ำทิ้ง สำหรับ TDS จะต้องเก็บทั้งตัวอย่ำงน้ำทิ้งและน้ำใช้
โดยน้ำใช้ให้ระบุว่ำเป็นน้ำประปำหรือน้ำบำดำล
- วันทีแ่ ละเวลำทีเ่ ก็บตัวอย่ำง
- ชื่อผู้เก็บตัวอย่ำง
- กำรรักษำสภำพตัวอย่ำง กรณีที่ใช้สำรเคมี ให้ระบุชื่อสำรเคมี และปริมำณที่ใช้ด้วย
จุดเก็บตัวอย่ำง.............................
พำรำมิเตอร์.................................

โครงกำร..............................................

ประเภทของตัวอย่ำง ( ) น้ำผิวดิน ( ) น้ำใต้ดิน ( ) น้ำทะเล
( ) น้ำทิ้ง
[ ( ) inf หรือ ( ) eff ] ( ) อื่นๆ
วันที่เก็บตัวอย่ำง......................... เวลำ............................ ผู้เก็บตัวอย่ำง...................................
สภำวะของตัวอย่ำง [ ] อุณหภูมิห้อง [ ] แช่เย็น 4 oc [ ] แช่แข็ง < 0 oc
[ ] อื่นๆ ...............................................................
Un-Preserve (*เปลี่ยนแปลงตามพารามิเตอร์ที่เก็บ)
สีของฉลากที่ติดข้างขวดให้เป็นไปตามการรักษาสภาพตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการกาหนด

รูปที่ ๒๓ ตัวอย่ำงฉลำกปิดขวดเก็บตัวอย่ำง
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๒

รูปที่ ๒๔ กำรเขียนขวดเก็บตัวอย่ำงน้ำ
๒) ระหว่างเก็บตัวอย่างน้า
(๑) ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้ อน โดยก่อนเก็บตัวอย่ำงน้ำให้ใช้ตัวอย่ำงน้ำที่จะเก็บ
เขย่ำล้ำงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ำเพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มีสำรแปลกปลอมเจือปนในอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ำ
(๒) เก็บตัวอย่ำงน้ำให้มีปริมำตรเพียงพอสำหรับกำรวิเครำะห์ในแต่ละพำรำมิเตอร์ ต้องระวังไม่ให้
ฝำขวดสัมผัสกับสิ่งสกปรก และให้ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ำที่เหมำะสมกับสภำพจุดเก็บตัวอย่ำง
(๓) กำรตรวจวัด ค่ำ ควำมเป็น กรดและด่ำ ง (pH) ต้องตรวจวัด ทัน ทีใ นขณะเก็บ ตัว อย่ำ ง
ณ อุณหภูมิบรรยำกำศ หำกไม่สำมำรถทำได้ต้องตรวจวัดภำยในเวลำไม่เกิน ๒ ชั่วโมง เนื่องจำก CO2 อำจละลำย
ลงในน้ำ ทำให้ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงลดลงได้ และกำรอ่ำนค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง ต้องอ่ำนค่ำอุณหภูมิด้วยทุกครั้ง
เนื่องจำกค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงแปรผันตำมอุณหภูมิ โดยให้ใช้หัววัดจุ่มลงในตัวอย่ำงน้ำในบ่อ รำง หรือท่อน้ำทิ้ง
โดยตรง หำกไม่สำมำรถทำได้ให้จุ่มหัววัดในภำชนะรองรับทำด้วยพลำสติกหรือแก้วเท่ำนั้น ไม่ควรใช้ภำชนะรองรับ
เป็นโลหะเนื่องจำกเป็นสื่อนำไฟฟ้ำ ซึ่งอำจทำให้ค่ำตรวจวัดมีควำมคลำดเคลื่อนได้
(๔) หำกแหล่ ง ก ำเนิ ด มลพิ ษ ประสงค์ จ ะแบ่ ง ตั ว อย่ ำ งน้ ำที่ เ ก็ บ ร่ ว มกั น ไปวิ เ ครำะห์ ยั ง
ห้องปฏิบัติกำรอื่น ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) ตักน้ำใส่ถัง ผสมน้ำตัวอย่ำงให้เป็นเนื้อเดียวกัน
๒) ตักตัวอย่ำงน้ำใส่ขวดเก็บตัวอย่ำงทีละพำรำมิเตอร์
๓) รั กษำสภำพตัว อย่ำงน้ำ (ให้บันทึกข้อมูล /ถ่ำยภำพขวดเก็บตัว อย่ำง กำรรักษำสภำพ
ตัวอย่ำงน้ำของห้องปฏิบัติกำรนั้นไว้ด้วย)
๓) หลังการเก็บตัวอย่างน้า
(๑) ต้องทำกำรรักษำสภำพตัวอย่ำง เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติของ
ตัวอย่ำงน้ำในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ทำกำรวิเครำะห์ โดยลดหรือยับยั้งกำรทำงำนของจุลินทรีย์ชั่วครำว ลดอัตรำกำรเกิด
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและเคมี รวมทั้งป้องกันกำรดูดซับปริมำณสำรที่ต้องกำรวิเครำะห์ที่ผิวภำชนะ
หรือป้องกันกำรตกตะกอนแล้วแต่กรณี ดังรูปที่ ๒๕
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๓

รูปที่ ๒๕ กำรรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ำ
(๒) ส่ ง ตั ว อย่ ำ งไปยั ง ห้ อ งปฏิบั ติ ก ำรภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด ทั้ ง นี้ แ ต่ ล ะพำรำมิ เ ตอร์ มี
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำง (Holding Time) แตกต่ำงกัน จึงต้องคำนึงถึงพำรำมิเตอร์ที่มีระยะเวลำ
กำรเก็บรักษำน้อยที่สุดก่อนทำกำรวิเครำะห์ คือ บีโอดี ซึ่งมีระยะเวลำกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงก่อนทำกำร
วิเครำะห์ได้ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ปริมาตรตัวอย่างน้า การรักษาสภาพและระยะเวลาเก็บรักษาสภาพตัวอย่างแต่ละพารามิเตอร์
พารามิเตอร์

ภาชนะบรรจุ

ปริมาตร
(มล.)

ควำมเป็นกรดและด่ำง
(pH)
บีโอดี
(BOD)
สำรแขวนลอย
(SS)
ซัลไฟด์
(Sulfide)

-

-

ขวดพลำสติก (PE)

๒,๐๐๐

แช่เย็นที่อุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส

๒๔ ชั่วโมง

ขวดพลำสติก (PE)

๑,๐๐๐

แช่เย็นที่อุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส

๗ วัน

เติมสำรละลำย Zinc acetate ๒N จำนวน ๐.๖ มล.
เทตัวอย่ำงน้ำใส่ขวด และเติม NaOH ๖N จำนวน
๐.๓ มล. เขย่ำให้เข้ำกัน ระวังไม่ให้มีฟองอำกำศ
และแช่เย็นที่อุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส
แช่เย็นที่อุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส

๗ วัน

เติ ม H2 SO4 ให้ pH<๒ และแช่ เ ย็ น ที่ อุ ณ หภู มิ
< ๖ องศำเซลเซียส
เติ ม H2 SO4 ให้ pH<๒ และแช่ เ ย็ น ที่ อุ ณ หภู มิ
< ๖ องศำเซลเซียส

๒๘ วัน

สำรทีล่ ะลำยได้ทั้งหมด
(TDS)
น้ำมันและไขมัน
(FOG)
ทีเคเอ็น
(TKN)

ขวดแก้ว

๓๐๐

ขวดพลำสติก (PE)

๑,๐๐๐

ขวดแก้วสีชำ
ปำกกว้ำง
ขวดพลำสติก
(HDPE)

๑,๐๐๐
๕๐๐ /
๑,๐๐๐

การรักษาสภาพ
วัดในภำคสนำม

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษา
-

๗ วัน

๒๘ วัน

๔๔

๖. การตรวจสอบการดาเนินการตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทาบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
๑) ให้ตรวจสอบว่ำอำคำรที่ทำกำรฯ มีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำมแบบ ทส. ๑ หรือไม่
๒) ให้ตรวจสอบว่ำอำคำรที่ทำกำรฯ มีกำรรำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำมแบบ ทส.๒ หรือไม่ และมีหลักฐำนกำรจัดส่ง ทส.๒ ให้กับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
หำกอำคำรที่ทำกำรของเอกชน ไม่สำมำรถแสดงเอกสำรตำมข้อ ๑) หรือ ๒) ให้เข้ำสู่กระบวนกำร
ดำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือดำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป
หำกอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐ วิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ไม่ส ำมำรถแสดง
เอกสำรตำมข้อ ๑) หรือ ๒) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะแจ้งหน่วยงำนและผู้บังคับบัญชำที่กำกับดูแลส่วนรำชกำรนั้น
เพื่อขอควำมร่วมมือหน่วยงำนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
๗. การถ่ายภาพ
ภำพถ่ำยเป็นหลักฐำนสำคัญอย่ำงหนึ่งที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่พบในขณะตรวจสอบและใช้ประกอบผล
กำรตรวจสอบ กำรถ่ำยภำพควรตั้งค่ำให้แสดงวันเวลำบนภำพถ่ำยไว้ด้วย หลังจำกถ่ำยภำพควรบันทึกรำยละเอียด
ของแต่ละภำพไว้ด้วย บริเวณที่ควรถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน แสดงในตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ รายการภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบรายงานผลการตรวจสอบ
รายการภาพถ่าย
[ ] ป้ำยชื่ออำคำร ตัวอำคำร กำรวัดค่ำพิกัดดำวเทียม
[ ] ระบบบำบัดน้ำเสียและกระบวนกำรบำบัดน้ำเสีย/แผนผัง แบบแปลนของระบบ (กรณีถ่ำยสำเนำไม่ได้) ตู้ไฟฟ้ำ
แสดงกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย (ถ้ำมี)
[ ] ลักษณะทำงกำยภำพของบ่อเติมอำกำศ ควำมขุ่น ใส ตะกอนแขวนลอยและตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน
จุดที่เกิดปัญหำในกำรเดินระบบ เครื่องจักร/อุปกรณ์/จุดที่ชำรุด จุดที่มีกำรระบำยน้ำทิ้ง /ปล่อยทิ้งน้ำเสียที่ไม่ผ่ำน
กำรบำบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม
[ ] จุดเก็บตัวอย่ำงและลักษณะน้ำทิ้ง ขั้นตอนขณะที่ทำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง และผู้ร่วมตรวจสอบ
[ ] กำรรักษำสภำพตัวอย่ำง
[
] ปัญหำอุปสรรคในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง สภำพแหล่งรองรับน้ำทิ้ง สภำพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๕

ระบบบาบัดน้าเสีย

ลักษณะบ่อเติมอากาศ

ลักษณะบ่อตกตะกอน

ตู้ไฟฟ้าแสดงการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย

การเก็บตัวอย่างน้า

ลักษณะน้าทิ้ง

รูปที่ ๒๖ ตัวอย่ำงกำรถ่ำยภำพเพื่อใช้ประกอบผลกำรตรวจสอบ
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๖

๘. การบันทึกผลการตรวจสอบ
หลังจำกรวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งแล้วเสร็จ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะต้องบันทึกข้อมูล
กำรตรวจสอบในเอกสำรแบบบันทึก ๒ ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำร
และแบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน เมื่อบันทึกข้อมูลและผู้ร่วมตรวจสอบลงลำยมือ
ชื่อในแบบบันทึกทั้ง ๒ ฉบับแล้ว ให้จัดทำสำเนำเอกสำรดังกล่ำวให้ผู้นำตรวจด้วย แนวทำงกำรบันทึกข้อมูลตำม
แบบบันทึกทั้ง ๒ ฉบับ เป็นดังนี้

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๗

๘.๑ แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทาการ
ใส่ชื่อเจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
อำคำรหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำน
ในอำคำรซึ่งเป็นผู้นำตรวจและให้ข้อมูล
และเบอร์โทรศัพท์/โทรสำรของอำคำร

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

เวลำที่ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่

กตพ-น๐๕

แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทาการ
วันที.่ .........เดือน............................พ.ศ.............
เวลา................-.................น.
ชื่อผู้นาตรวจสอบ ....................................................................ตาแหน่ง..................................................................
โทรศัพท์....................................................................................โทรสาร.....................................................................
ผู้ตรวจสอบ.........................................................ตาแหน่ง....................................... หน่วยงาน................................
ผู้ร่วมตรวจสอบ
๑) .......................................................................ตาแหน่ง....................................... หน่วยงาน...............................
ชื่อ และตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจสอบ หรือหน่วยงำนอื่น
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซึ
่งเจ้ำงพนั.......................................
กงำนควบคุมมลพิษ
๒) .......................................................................ต
าแหน่
หน่วยงาน...............................
ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................
ชื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ

ใส่ชื่อและที่อยู่ของอำคำรตำมใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ(อ.๑) หรือใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำงฯโดยไม่ยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำร หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่
๑. ข้อมูลทั่วไป
อำคำร ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล แบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและ
๑.๑ ชื่ออำคำร...................................
.....................................................................................................................
กำรอนุรักษ์พลังงำนสำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑) หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสอบถำมผู้นำตรวจ

ควำมเป็นเจ้ำของดูตำม
ใบอนุญำตเช่นเดียวกับ
ชื่ออำคำร

[ ] รำชกำร [ ] รัฐวิสำหกิจ [ ] เอกชน [ ] อื่นๆ (ระบุ)................................................................................
ที่ตั้ง เลขที่.........หมู่ที่..........ซอย.............................ถนน..................................ตำบล/แขวง.....................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.........................................
วัดพิกัด ณ ป้ำยทำงเข้ำ/ด้ำนหน้ำอำคำร/เสำธง
โทรศัพท์.................................................โทรสำร........................................เขตปกครอง..........................................
พิกัดดำวเทียม (GPS) [ ] 47 P [ ] 48 P X
Y
[ ] ในเขต
[ ] นอกเขต พื้นที่ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวม ตรวจสอบว่ำอยู่ในพื้นที่ให้บริกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวม
หรือไม่ หำกอยู่และสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อ

๑.๒ ชื่อเจ้ำของ [ ] บุคคล [ ] นิติบุคคล....................................................................................................................
น้ำเสียเข้ำกับระบบบ ำบั ดน้ำเสียรวม ให้ รวบรวมข้อมู ล
[ ] ที่อยู่ เช่นเดียวกับข้อ ๑.๑
และไม่ ต้ องเก็ บตั วอย่ ำงน้ ำ ให้ ผู้ น ำตรวจลงชื่ อในแบบ
ที่อยูเ่ ลขที่......หมู่ที่............ซอย..........................ถนน.................................ตำบล/แขวง...........................................
บันทึกกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์....................................................โทรสำร...........................................
กรอกข้อมูลตำมใบอนุญำต/หรือเอกสำรอื่นที่อำคำรสำมำรถแสดงได้
๑.๓ ใบอนุญำต
[ ] ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑) [ ] ไม่สำมำรถแสดงใบอนุญำตได้
เลขที่..........................................เมื่อวันที่........................................ออกโดย...................................................
เลขที่..........................................เมื่อวันที่........................................ออกโดย...................................................
[ ] เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีไม่สำมำรถแสดง อ.๑ ได้)
[ ] ใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนแปลง
กำรใช้อำคำร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ (แบบ กทม. ๖)
[ ] แบบส่งข้อมูลกำรใช้งำนอำคำร
พลังงำนและกำรอนุ
รัก่นษ์ทีพ่อลัำคำรสำมำรถแสดงได้
งงำนสำหรับอำคำรควบคุ
กรอกข้อกำรใช้
มูลตำมใบอนุ
ญำต/หรือเอกสำรอื
เช่น หนัมงสื(บพอ.๑)
อสัญญำซื้อขำย
อำคำร หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร ใบรับรอง
[ ] อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................................................
กำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
..............................................................................................................................................................
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๘

ตรวจสอบพื้นที่ใช้สอยจำกใบอนุญำตต่ำงๆ/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/
แบบแปลน/กำรวัดพื้นที/่ สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร

๑.๔ จำนวนอำคำร....................หลัง พื้นที่ใช้สอย................................ตำรำงเมตร
ประเภทอำคำร
[ ] ประเภท ก ( > ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร) [ ] ประเภท ข (๑๐,๐๐๐ - < ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร)
[ ] ประเภท ค (๕,๐๐๐ - < ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร) [ ] ไม่เข้ำข่ำยอำคำรประเภท ก หรือ ข หรือ ค
** กรณีไม่เข้าข่ายอาคารประเภท ก หรือ ประเภท ข ไม่ต้องทาแบบสอบถามต่อ ให้ผู้นาตรวจลงนามให้แบบบันทึก **
1

ตรวจสอบว่ำอำคำรเข้ำข่ำยต้องจัดทำ EIA หรือไม่
๑.๕ กำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
หำกเข้ำข่ำย ได้ดำเนินกำรจัดทำ EIA หรือไม่
[ ] ไม่เข้ำข่ำยต้องจัดทำ
[ ] เข้ำข่ำยต้องจัดทำ
[ ] ดำเนินกำร
[ ] ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำก....................................................................
ให้ระบุแหล่งน้ำใช้

๒. ข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย และการระบายน้าทิ้ง
๒.๑ แหล่งน้ำใช้ [ ] น้ำประปำ [ ] น้ำบำดำล [ ] อื่นๆ ระบุ..................................................................................
ดูจำกมิเตอร์น้ำใช้หรือคำนวณจำกใบเสร็จค่ำน้ำประปำภำยในสำมเดือนที่ผ่ำนมำ
ปริมำณน้ำใช้................................................ลบ.ม./วัน
และคำนวณเป็นหน่วย ลบ.ม/วัน หำกใช้น้ำจำกแหล่งอื่นอำจคำนวณจำกเครื่อง
สูบน้ำและชั่วโมงกำรทำงำนต่อวัน หรือขนำดถังหรือบ่อพักน้ำใช้
๒.๒ ปริมำณน้ำเสีย...............................................ลบ.ม./วัน
๒.๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] มี ๑) ชนิด…………………............................................................................................
ขนำด.........................ลบ.ม. จำนวน..........................
ดูจำกมิเตอร์น้ำเสียหรือคำนวณจำกร้อยละ ๘๐
๒)
ชนิ
ด
……………………........................................................................................
ของปริมำณน้ำใช้ต่อวัน
ตรวจสอบว่ำมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่
ขนำด.........................ลบ.ม. จำนวน..........................
ชนิดใด ขนำดเท่ำไหร่ จำนวนกี่ชุด
[ ] รองรับน้ำเสียจำกแหล่งกำเนิดมลพิษอื่น
ตรวจสอบว่ำอำคำรดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเอง
ระบุ.................................................................................................................
หรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
[ ] ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ เนื่องจำก..................................................................
[ ] ไม่มี ระบุวิธีกำรจัดกำร................................................................................................
ผู้ควบคุมดูแลระบบ [ ] ดำเนินกำรเอง [ ] จ้ำงที่ปรึกษำ ระบุ.....................................................................
ตรวจสอบกำรเปิดใช้งำนระบบ

๒.๔ กำรเปิดใช้งำนระบบ [ ] เปิดใช้งำน
- ปกติ คือเครื่องจักร/อุปกรณ์เปิดใช้งำนเป็นปกติ ไม่มีรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ชำรุด
[ ] ปกติ
- บำงส่วน คือพบเครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญบำงรำยกำรไม่เปิดใช้งำนไม่ว่ำจะชำรุดหรือไม่
กรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ชำรุดให้บันทึกข้อมูลดังกล่ำว
- ไม่..........................................................................................
เปิดใช้งำน คือไม่เปิดเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกำรบำบัดน้ำเสีย
[ ] บำงส่วน ระบุ
ไว้ด้วย รวมทั้งตรวจสอบควำมสอดคล้องกับกำรบันทึก
และรำยงำนข้อมูลในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ด้วย [ ] ไม่เปิดใช้งำน ระบุเหตุผลและภำพถ่ำย.................................ตั้งแต่.....................
๒.๕ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแบบกำรเก็บสถิติข้อมูลกำรจัดทำ
บันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
๑) มีกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบ ทส. ๑
 มี
 ไม่มี
๒) มีกำรรำยงำนข้อมูลตำมแบบ ทส. ๒
 มี
 ไม่มี
(ตรวจสอบที่ ทสจ./ฝตบ. หรือที่แหล่งกำเนิดมลพิษ)
ให้ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ หรือไม่ และให้ตรวจสอบว่ำมีกำร

อื่นๆ...................................................................................................................................................
รำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ ทส.๒ หรือไม่ พร้อมขอสำเนำ ทส.๑ และหลักฐำนกำรจั...........
ดส่ง ทส.๒
......................................................................................................................................................................
๒.๖ กำรระบำยน้ำทิ้ง
[ ] มี จำนวน..........จุด บริเวณ.................................................................................
ออกสู่ภำยนอก
[ ] ไม่มี เนื่องจำก.....................................................................................................
ตรวจสอบว่ำมีกำรระบำยน้ำทิ้งออกสู่ภำยนอกหรือไม่ กี่จุด บริเวณใด โดยควรตรวจสอบปลำยท่อระบำยน้ำฝน/
- ๓ – กจุด
ปลำยท่อระบำยน้ำทิ้งที่ออกจำกอำคำรทุ

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๔๙

หำกมีกำรระบำยน้ำทิ้งออกสู่ภำยนอก ระบำยลงแหล่งรองรับน้ำทิ้งใด

แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

[
[
[
[

] ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ................................................................(แนบเอกสำร)
] ท่อระบำยน้ำสำธำรณะ
] คลอง/แม่น้ำ ระบุ........................................................................................................
] อื่นๆ ระบุ….................................................................................................................

๒.๗ กำรระบำยน้ำเสีย
โดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด (by-pass)

ตรวจสอบว่ำมีกำรระบำยน้ำเสียโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัดหรือไม่ โดยกำรสำรวจระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสีย ท่อระบำยน้ำฝน ท่อระบำยน้ำทิ้ง ถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน

[ ] ไม่มี
[ ] มี จำนวน............จุด บริเวณ................................................................
.............................................................................................(ภำพถ่ำย)

๒.๘ ผลวิเครำะห์น้ำทิ้งที่ผ่ำนมำ
ให้ขอผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำทิ้งครั้งล่ำสุดหรือ ๓ เดือนที่ผำ่ นมำ ตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
[ ] มี ผลวิเครำะห์ย้อนหลัง ....... ครั้ง (แนบส
เครำะห์
จำกห้องปฏิ่องจุบัตดเก็ิกำรที
ด้รำับง กำรรั
บรองมำตรฐำน
ISO/IธีวEิเC17025)
หลักวิำเนำผลวิ
ชำกำรและข้
อกฎหมำยในเรื
บตัวไ่ อย่
วิธีกำรเก็
บตัวอย่ำง และวิ
ครำะห์ และ
ควรให้คำแนะนำแก่เจ้ำของอำคำรให้ปฏิบัตใิ ห้ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและวิชำกำร
[ ] เป็นไปตำมมำตรฐำน
[ ] ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ระบุ..................................................................................................................
[ ] ไม่มี
๒.๙ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ (พำรำมิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ pH, BOD, SS, TDS, Fat Oil and Grease, TKN และ Sulfide)
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ ให้ระบุจำนวนจุดเก็บ พำรำมิเตอร์ที่เก็บตัวอย่ำง หำกไม่ได้เก็บ
[ ] เก็บตัวอย่ำง จำนวน..............จุด
ตัวอย่ำงน้ำให้ระบุสำเหตุไว้ด้วย
[ ] ไม่ได้เก็บตัวอย่ำง เนื่องจำก................................................................................................................................
หมำยเหตุ ต้องเก็บค่ำทีดีเอสของน้ำใช้ด้วยทุกครั้ง สำหรับค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง
ให้ตรวจวัดในภำคสนำม

จุดเก็บตัวอย่าง*
ให้ระบุหมำยเลข จุดเก็บ
ตั ว อย่ ำ ง โดยสำมำรถ
ศึ ก ษ ำ นิ ย ำ ม จุ ด เ ก็ บ
ตัวอย่ำงแต่ละจุดได้จำก
คำอธิบำยแนบท้ำยแบบ
บันทึกนี้

รหัสตัวอย่าง
ควรกำหนดเป็น
ภำษำอังกฤษ ๓ ตัว
ตำมด้วยตัวเลขหำกมี
จุดเก็บมำกกว่ำ ๑ จุด

วันที่

เวลา

pH

ลักษณะทางกายภาพ เคมีเบื้องต้น
สี/ความขุ่น
กลิ่น
อื่นๆ
ระบุค่ำกำรนำไฟฟ้ำ ค่ำทีดีเอส
ควำมเค็ม อุณหภูมิ คลอไรด์

วันเวลำที่เก็บตัวอย่ำง

ระบุกลิ่นน้ำทิ้ง เช่น มีกลิ่นคลอรีน
ลักษณะสี ควำมขุ่น เช่น เหลือง ใส มีตะกอน สีดำ

วัดในภำคสนำมโดยใช้ pH Meter
* ให้ระบุจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ (ตาแหน่งจุดเก็บตัวอย่างตามแผนผังที่แนบ)
๑ คือ ปลายท่อระบายน้าทิ้งออกสู่ภายนอก
๖ คือ บ่อพักน้าทิ้งขณะระบายออกสู่ภายนอก
๒ คือ ปลายรางระบายน้าทิ้งออกสู่ภายนอก
๗ คือ บ่อพักน้าทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก
๓ คือ รางระบายน้าทิ้ง
๘ คือ ปลายท่อระบายน้าทิ้งจากบ่อบาบัดน้าเสียบ่อสุดท้าย
๔ คือ ท่อระบายน้าทิ้ง
๙ คือ บ่อบาบัดน้าเสียบ่อสุดท้ายขณะระบายออกสู่ภายนอก
๕ คือ ปลายท่อระบายน้าทิ้งจากบ่อพักน้าทิ้ง
๑๐ คือ บ่อบาบัดน้าเสียบ่อสุดท้ายที่จะระบายออกสู่ภายนอก

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๐

ให้เขียนแผนผังเพื่อทรำบที่ตั้งของอำคำร ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แนวท่อ
ระบำยน้ำทิ้ง ขอบเขตพื้นที่อำคำร จุดระบำยน้ำทิ้ง จุดเก็บตั วอย่ำงน้ำทิ้ง
แหล่งรองรับน้ำทิ้ง และให้ระบุทิศทำงกำรไหลของน้ำไว้ด้วย

๒.๑๐

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ค่ำจ้ำงบุคลำกร.…….........………......... บำท/เดือน
ค่ำไฟฟ้ำ…………..........….................... บำท/เดือน
ค่ำบำรุงรักษำ……….....………............. บำท/เดือน
รวมทั้งสิ้น………….………..………......... บำท/เดือน

ให้เขียนแผนภำพขั้นตอนกำรบำบัดน้ำเสีย

ค่ำสำรเคมี…………..........…….................. บำท/เดือน
ค่ำวิเครำะห์ตัวอย่ำง………………….......... บำท/เดือน
อื่นๆ…………………................................... บำท/เดือน

เก็บรวบรวมข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบเพื่อใช้ประกอบกำรประเมินค่ำใช้จำ่ ยในกำรบำบัดน้ำเสียกรณีค่ำปรับสี่เท่ำ
หำกมีกำรกระทำผิดมำตรำ ๙๑ และ ๙๒ แห่งพระรำชบั-ญ๕ญัต-ิส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๑

๓. ปัญหาอุปสรรค

หำกพบปัญหำอุปสรรคในกำรตรวจสอบสำมำรถระบุไว้ในแบบบันทึกฯ ได้
เช่น ผู้นำตรวจไม่ทรำบข้อมูลเกีย่ วกับระบบบำบัดน้ำเสีย

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๔. ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และคณะ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
หรือผู้แทนของแหล่งกาเนิดมลพิษ (ผู้นาตรวจสอบ) โดยมิได้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของแหล่งกาเนิดมลพิษ และมิได้กระทาการใดๆ อันเป็นการจูงใจ ให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง หรือโดยมิชอบด้วยประการอื่น เพื่อจูงใจให้ผู้นาตรวจสอบให้ข้อมูลรายละเอียดตามบันทึกการตรวจสอบ
แหล่งกาเนิดมลพิษฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้นาตรวจสอบได้อ่านข้อความทั้งหมดโดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามที่ได้ให้
ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผู้ตรวจสอบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ตรวจสอบคือเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ทำกำรตรวจสอบ
ให้ระบุคำว่ำ “เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ” ในช่องตำแหน่ง

ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
ผู้ตรวจสอบ

ผูน้ ำตรวจสอบคือเจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนอำคำรหรือบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงำนในอำคำรซึ่งเป็นผู้นำตรวจและให้ข้อมูล

ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนของแหล่งกาเนิดมลพิษ

พยำน (ผู้ร่วมตรวจสอบ) คือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจ หรือหน่วยงำนอื่น
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน

ลงชื่อ.............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
พยาน

ผู้นาตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
พยาน

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๒

รายการข้อมูลเอกสารที่ต้องการ
รายการเอกสาร

วัน เดือน ปีที่ต้องจัดส่ง

ระบุรำยกำรเอกสำรที่ต้องกำรให้อำคำร จัดส่งให้ภำยหลัง
พร้อมระบุระยะเวลำในกำรจัดส่ง

กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ พญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘.........
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๖
www.pcd.go.th

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๓

คานิยามจุดเก็บตัวอย่างน้าทิ้งแนบท้ายบันทึกการตรวจสอบแหล่งกานิดมลพิษประเภทอาคารที่ทาการ

1 ปลายท่อระบายน้้าทิ้งออกสู่ภายนอก หมายถึง ปลายท่อระบายน้้าทิ้งนอกเขตที่ตั้งอาคารที่ท้าการฯ
2 ปลายรางระบายน้้าทิ้งออกสู่ภายนอก หมายถึง ปลายรางระบายน้้าทิ้งนอกเขตที่ตั้งอาคารที่ท้าการฯ
3 รางระบายน้้าทิ้ง หมายถึง รางเปิดส้าหรับระบายน้้าทิ้งในเขตที่ตั้งของอาคารที่ท้าการฯ อยู่ระหว่างบ่อบ้าบัด
น้้าเสียบ่อสุดท้ายหรือบ่อพักน้้าทิ้งกับปลายรางระบายน้้าทิ้ง การเก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าวให้เก็บขณะมีการระบายน้้าทิ้ง
และกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อหรือปลายรางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้
4 ท่อระบายน้้าทิ้ง หมายถึง ท่อระบายน้้าทิ้งในเขตที่ตั้งของอาคารที่ท้าการฯ อยู่ระหว่างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
บ่อสุดท้ ายหรือบ่ อพั กน้้าทิ้ง กับปลายท่อระบายน้้าทิ้ง ส่วนใหญ่จะเก็บตั วอย่า งในจุด ที่เปิด ฝาบ่อตรวจการระบายน้้ า
(Manhole) ได้ง่าย การเก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าวให้เก็บขณะมีการระบายน้้าทิ้ง และไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ
หรือปลายรางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้
5 ปลายท่อระบายน้้าทิ้งจากบ่อพักน้้าทิ้ง หมายถึง ปลายท่อระบายน้้าทิ้งในเขตที่ตั้งของอาคารที่ท้าการฯ
ซึ่งระบายน้้าทิ้งลงสู่ท่อหรือรางระบายน้้าทิ้ง และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง เมื่อไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งจากท่อหรือ
รางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 4 ได้
6 บ่อพักน้้าทิ้งขณะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อพักหรือบ่อรวบรวมน้้าทิ้งก่อนระบายทิ้งโดยวิธีการใช้
เครื่องสูบ หรือไหลล้นลงสู่ท่อหรือรางระบายน้้าทิ้ง ซึ่งเก็บตัวอย่างขณะมีการระบายน้้าทิ้ง และไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ
หรือรางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 5 ได้
7 บ่อพักน้้าทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อพักหรือบ่อรวบรวมน้้าทิ้งที่รอการระบายลงสู่ท่อหรือ
รางระบายน้้าทิ้ง และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง เมื่อไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 5 ได้
8 ปลายท่อระบายน้้าทิ้งจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียบ่อสุดท้าย หมายถึง ปลายท่อระบายน้้าทิ้งในเขตที่ตั้งของ
อาคารที่ท้าการฯ ซึ่งระบายน้้าทิ้งลงสู่ท่อหรือรางระบายน้้าทิ้ง หรือบ่อพักน้้าทิ้ง และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งเมื่อไม่สามารถ
เก็บตัวอย่างน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 7 ได้
9 บ่อบ้าบัดน้้าเสียบ่อสุดท้ายขณะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อบ้าบัดน้้าเสียที่ยังเกิดกลไกหรือ
กระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย โดยทั่วไปอาจเป็นบ่อตกตะกอนหรือบ่อเติมคลอรีน ซึ่งมักติดตั้งอยู่ก่อนบ่อพักน้้าทิ้ง ให้ท้าการ
เก็บตัวอย่างขณะมีการระบายน้้าทิ้ง ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 8 ได้
10 บ่อบ้าบัดน้้าเสียบ่อสุดท้ายที่จะระบายออกสู่ภายนอก ให้เก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าวกรณีที่ไม่
สามารถเก็บตัวอย่างตามข้อ 1 ถึง 9 ได้
หมายเหตุ กรณีจุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งเป็นบ่อบ้าบัดน้้าเสียบ่อสุดท้าย (หมายเลข 9 และ 10) ขอให้ระบุชื่อ
ประเภทของบ่อบ้าบัดน้้าเสียบ่อสุดท้ายนั้นให้ชัดเจน เช่น บ่อตกตะกอน ที่จะระบาย/ขณะระบายออกสู่ภายนอก ถังกรอง
ไร้อากาศชุดที่ ๔ ที่จะระบาย/ขณะระบายออกสู่ภายนอก บ่อผึ่งบ่อที่ ๕ ที่จะระบาย/ขณะระบายออกสู่ภายนอก เป็นต้น
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๔

๘.๒ แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน
ชื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ

เล่มที่ 113

เลขที่ 1

ใส่ชื่อและที่อยู่ของอำคำรตำมใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ(อ.๑) หรือใบรับ
หนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำ งฯโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำม
มำตรำ ๓๙ ทวิ หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำร หนังสือสัญ ญำซื้อ ขำยอำคำร
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร ใบรับรองกำรตรวจสอบ
อำคำร
แบบ ร.๑
หนังสื่อองร้
รับรองกำรจดทะเบี
ยนนิติบุคคล แบบส่งข้อมูลกำรใช้
แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกาเนิ
ด
มลพิ
ษ
/เรื
อ
งเรี
ย
น
อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำน

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสำรของอำคำร

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ/หรือปฏิบัติหน้ำที่
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ และคณะ
เวลำที่ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดเวลำ
ได้เข้ำตรวจสอบ
.
ในกำรปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น้
ำ
ที
่
วั
น
เดื
อ
น
ปี
ที
ต
่
รวจสอบ
ตั้งอยู่ที่
.
โทรศัพท์
โทรสำร
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ระหว่ำงเวลำ
น.
ขณะตรวจสอบปรำกฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ำ
.
ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบและระบุในแบบบันทึกฯ ได้แก่
.
- อำคำรที่ทำกำรฯ มีขนำดพื้นที่เท่ำไหร่ มีใครเป็นเจ้ำของ โดยดูจำกใบอนุญำตอะไร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่
.
- มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือไม่ ประเภท/ชนิด ขนำดและจำนวนของระบบที่ใช้
.
- กำรเปิดใช้งำนระบบบำบัดน้ำเสีย มีเครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญชำรุด หรือไม่ อะไรบ้ำง
- จำนวนจุดที่ระบำยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ตำแหน่งใดบ้ำง มีกำรลักลอบระบำยน้ำเสียหรือไม่ ตำแหน่งใด
.
- จุดเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ให้ระบุจุดเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งให้ชัดเจนว่ำ เก็บตัวอย่ำงจำกจุดใด วันและเวลำเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ลักษณะทำงกำยภำพของน้ำทิ้ง เช่น ใส ขุ. ่น มี
ตะกอน สีดำคล้ำ มีกลิ่นหรือไม่ ถ้ำมีให้บอกลักษณะกลิ่นด้วย พำรำมิเตอร์ที่เก็บไปวิเครำะห์กรณีเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งที่จุดอืน่ ซึ่งไม่ใช่ปลำยท่อระบำยน้ำทิ้งให้ระบุ
เหตุผลกำรใช้ดุลพินิจในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ณ จุดดังกล่ำวไว้ด้วย และให้ระบุไว้ด้วยว่ำขณะเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งไม่มีน้ำทิ้งจำกแหล่งอื่นเข้ำมำปน .
- กรณีที่ไม่มีกำรระบำยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้ระบุรำยละเอียดวิธีกำรจัดกำรน้ำเสียดังกล่ำว และพิจำรณำศักยภำพแหล่งรองรับน้ำทิ้งด้วย (กรณีเก็บกั.กไว้
ภำยในเขตที่ตั้งของอำคำรที่ทำกำรฯ)
.
- มีกำรดำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรำยวันตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรำยเดือนตำมแบบ
.
ทส.๒ ตำมกฎกระทรวงฯ ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่
.
- กรณีมีกำรใช้ไปรษณียบัตรสอบถำมควำมโปร่งใส ให้ระบุไว้ในแบบบันทึกด้วย
.
ตัวอย่ำงน้ำที่เก็บเป็นน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง กีต่ ัวอย่ำง ใช้รหัสว่ำอะไร
ในกำรตรวจสอบครั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บตัวอย่ำง /ตรวจวัด  น้ำเสีย/น้ำทิ้ง  อำกำศ  เสียง  กำกของเสีย
 อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน
ตัวอย่ำง รหัสตัวอย่ำง
.
โดยได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนสถำนประกอบกิจกำรข้ำงต้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่และคณะ มิได้กระทำกำรใดๆ
ให้เกิดควำมเสียหำยหรือไร้ประโยชน์ต่อทรัพย์สินของสถำนประกอบกิจกำรดังกล่ำว จึงได้ลงลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบ และผู้นำตรวจสอบ
ไว้เป็นหลักฐำน
ผู้ตรวจสอบคือเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ทำกำรตรวจสอบ
ให้ระบุคำว่ำ “เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ” ในช่องตำแหน่ง

(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................
ผู้ตรวจสอบ

ผูน้ ำตรวจสอบคือเจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนอำคำรหรือบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงำนในอำคำรซึ่งเป็นผู้นำตรวจและให้ข้อมูล

(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................
เจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนสถำนที่
ผู้ร่วมตรวจสอบคือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจ หรือหน่วยงำนอื่น ผู้นำตรวจสอบ
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุม
มลพิษได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน

(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................
ผู้ร่วมตรวจสอบ

(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................
ผู้ร่วมตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๕

กรณีที่มีกำรแก้ไขข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญในแบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน
ภำยหลัง เช่น แก้ไขเรื่องขนำดพื้นที่ใช้สอย ซึ่งมีผลต่อกำรประเมินว่ำเข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ หรือ
ปรับเปลี่ยนประเภทของอำคำร เป็นต้น จะต้องสำเนำแบบบันทึกฯ ที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองอำคำรที่ทำกำรฯ ทรำบด้วย (ภาคผนวก ฟ-ภ)
๙. การตรวจสอบและรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งจากห้องปฏิบัติการ
กรณีที่มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งจำกแหล่งกำเนิดมลพิษ เมื่อส่งตัวอย่ำงน้ำเพื่อวิเครำะห์ยังห้องปฏิบัติกำร
จะทำกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำ และได้รับรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำแล้ว เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
ต้องทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรหัสตัวอย่ำง วันและเวลำที่เก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร์ หมำยเหตุต่ำงๆ ค่ำทำง
สถิติ หำกพบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสำนไปยัง ห้องปฏิบัติกำรเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึง หำกผลกำรวิเครำะห์
ตัวอย่ำงน้ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด และเมื่อหักลบค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty)
จำกกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองแล้ว ปรำกฏว่ำผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งมีค่ำ
เป็ น ไปตำมมำตรฐำนที่ กฎหมำยก ำหนด ทั้ งนี้ ให้ ก ำรพิจ ำรณำเป็ นไปตำมประกำศกรมควบคุ มมลพิษ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ยกตัวอย่ำงเช่น
พบว่ำมีค่ำทีเคเอ็น เท่ำกับ ๓๕.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมำตรฐำนกำหนดให้ค่ำทีเคเอ็น ต้องมีค่ำไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ของค่ำทีเคเอ็น เท่ำกับ ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ผลกำรวิเครำะห์
มีค่ำอยู่ในช่วง ๓๔.๑-๓๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่ำทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนและไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ดังนั้น
เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ จะดำเนินกำรเสนอเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งใหม่ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน
ผลกำรตรวจสอบพร้อมมีหนังสือแจ้งให้แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นทรำบ แต่หำกผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งมีค่ำเกิน
มำตรฐำน ๒ พำรำมิเตอร์ขึ้นไป เช่น มีค่ำทีเคเอ็น เท่ำกับ ๓๕.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่ำบีโอดี เท่ำกับ ๓๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่งค่ำบีโอดีมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะไม่ พิจำรณำเก็บ
ตัวอย่ำงน้ำทิ้งใหม่
เมื่อตรวจสอบใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำจำกห้องปฏิบัติกำรว่ำถูกต้องแล้ว ให้จัดทำ
ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำเสนอหน่วยงำนรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำ โดยใบรำยงำนผล
กำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำประกอบไปด้วยข้อมูลชื่ออำคำรที่ทำกำรฯ เลขที่ใบอนุญำต สถำนที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตำรำงเมตร) วันและเวลำกำรเก็บตัวอย่ำง ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้เก็บตัวอย่ำง ผลกำรตรวจวิเครำะห์ ค่ำมำตรฐำน กรณีวิธี
วิเครำะห์ไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดให้หมำยเหตุวิธีวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำไว้ด้วย โดยมีเอกสำรประกอบกำรทำ
ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำ ดังนี้
๑) (ร่ำง) ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำ
๒) ใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำของห้องปฏิบัติกำร
๓) แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรฯ
๔) แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน
๕) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ อ.๑) หรือใบรับหนังสือแจ้ง
ควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หรือเอกสำรอื่นๆ ที่ระบุชื่ออำคำร และพื้นที่ใช้สอย
๖) แบบบันทึกกำรปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภำพน้ำ
๗) ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบครั้งที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี)
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๖

ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทาใบรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้า
(ร่ำง) รำยงำนผลตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำ
เสนอหน่วยงำนรับรองผลฯ

แก้ไข

เอกสำรประกอบกำร
จัดทำใบรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำ

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
รับรองรำยงำนผลตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำทิ้ง

รำยงำนผลตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำทิ้ง
เจ้ำของเรื่องนำไปประกอบรำยงำนข้อเท็จจริง

๑๐. การวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ
หลังจำกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบอำคำรที่ทำกำรฯ
ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งหมดแล้ว ทำกำรวิเครำะห์
สรุปผลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำ อำคำรที่ทำกำรฯ ที่ตรวจสอบมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือไม่ และจะ
ดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปอย่ำงไร โดยเนื้อหำหรือประเด็นสำคัญ ที่ควรระบุไว้ในรำยงำนกำรตรวจสอบ ได้แก่
(ภาคผนวก ม)
๑๐.๑ ข้อเท็จจริง
๑) ชื่อ ที่ตั้งของอำคำรที่ทำกำรฯ วันที่ตรวจสอบ
๒) ชื่อ เจ้ ำของหรื อผู้ ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรฯ ขนำดพื้ นที่ ใช้ ส อย พร้อ มแนบใบอนุ ญำต
ก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ อ.๑) หรือใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หรือเอกสำรอื่นที่ระบุพื้นที่ใช้สอย
หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ ชนิด/ประเภท และขนำด
ของระบบบำบัดน้ำเสีย กำรรวบรวมน้ำเสีย กำรเปิดใช้งำน จุดที่ระบำยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
๔) ผลกำรตรวจสอบสภำพกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ รำยละเอียดสภำพกำรทำงำน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย กำรเปิดใช้งำนระบบบำบัดน้ำเสีย กำรระบำยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้ง
กรณีที่เก็บตัวอย่ำงจุดอื่นที่เป็นตัวแทนน้ำทิ้งให้ระบุเหตุผลไว้ด้ว ย ผลวิเครำะห์ตัว อย่ำงน้ำทิ้งเปรียบเทียบกับ
ค่ำมำตรฐำน พร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๕) ผลกำรสอบถำมผู้แทนอำคำร หรือผู้นำตรวจ เช่น สภำพปัญหำกำรเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
หรืออยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย แผนกำรดำเนินงำนที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ เป็นต้น พร้อมแนบ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๗

๖) เอกสำรหรือคำสั่งของหน่วยงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้ำเสีย (ถ้ำมี)
๗) ผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรำยวัน
ตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรำยเดือนตำมแบบ ทส.๒ ตำมกฎกระทรวงฯ
ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐.๒ ข้อพิจารณา
เป็นกำรสรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ำอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศและของเอกชน ที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. หรืออำคำร
ประเภท ข. หรืออำคำรประเภท ค. หรือไม่ ผลกำรตรวจสอบน้ำทิ้งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนหรือไม่ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบั ติตำมกฎกระทรวงฯ ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่ งพระรำชบัญญัติส่ งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือบทบัญญัติของกฎหมำยฉบับใด มำตรำใด หรือไม่ และหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
ดำเนินกำรในเรื่องนั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่ำกรณีใดเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนำจของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่จะต้อง
ดำเนินกำร หรือเรื่องใดที่ต้องประสำนแจ้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อแก้ ไข
ปัญหำต่อไป
๑๐.๓ การดาเนินการ
เมื่อพบว่ำอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและของเอกชน
ที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. และอำคำรประเภท ค.
๑) กรณีมกี ารระบายน้าทิ้งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่มีการระบายน้าทิ้งออกสู่ภายนอก
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะยุติกำรดำเนินกำรกับแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่ำวและแจ้งผลกำร
ตรวจสอบน้ำทิ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรำบต่อไป
๒) กรณีไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย หรือมีก ารระบายน้าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีการลักลอบระบายน้าเสียออกสู่ภายนอกโดยจงใจไม่ทาการบาบัด
- อำคำรที่ทำกำรของเอกชน : เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษสำมำรถอำศัยอำนำจตำมที่กำหนด
ไว้ในพระรำชบั ญญัติส่ งเสริ มและรั กษำคุณภำพสิ่งแวดล้ อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่ งทำงปกครองกับ
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ดงั ต่อไปนี้
๑) ออกคำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย ตำมมำตรำ ๗๐ วรรคหนึ่ง สำหรับกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
๒) ออกคำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ (๒) สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
และผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
๓) ออกค ำสั่ ง ปรั บ เจ้ ำ ของหรื อ ผู้ ค รอบครองฯ ในอั ต รำสี่ เ ท่ ำ ของจ ำนวนเงิ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ประจำวันสำหรับกำรเปิดเดินเครื่องทำงำนของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
กรณีที่ละเว้นไม่ทำกำรบำบัดน้ำเสียและลักลอบปล่อยทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๘๒ (๓)

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๘

- อำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ : เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษ จะดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้
๑) ควรมีหนังสือแจ้ง ให้หน่วยงำนทรำบผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ำทิ้ง ว่ำมีค่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนหรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด
๒) หำกผลกำรวิ เ ครำะห์ ตั ว อย่ ำ งน้ ำทิ้ ง มี ค่ ำ ไม่ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนที่ ก ฎหมำยก ำหนด
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ จะมีหนังสือขอควำมร่วมมือหน่วยงำนให้จัดกำร เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง
ที่กฎหมำยกำหนด
๓) หำกหน่วยงำนยังไม่มีกำรดำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมกฎหมำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดที่กำกับดูแลส่วนรำชกำรที่เหนือขึ้นไปอีกระดับ
ต่อไป
๓) กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- อำคำรที่ทำกำรของเอกชน : เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ จะดำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ
พนักงำนสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป
- อำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ : เจ้ำพนักงำน
ควบคุม มลพิษ จะมีห นัง สือ ขอควำมร่ว มมือ หน่ว ยงำน เพื่อ ให้ป ฏิบัติต ำมกฎหมำยอย่ำ งเคร่ง ครัด ต่อ ไป
หำกหน่วยงำนไม่มีกำรดำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมกฎหมำย เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะมีหนังสือขอควำมร่วมมือ
ไปยังหน่วยงำนที่กำกับดูแลส่วนรำชกำรที่เหนือขึ้นไปอีกระดับต่อไป

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๕๙

ขั้นตอนการดาเนินการทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
กรณีอาคารที่ทาการของเอกชน
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (จคพ.) ตรวจสอบ
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ไม่มรี ะบบบำบัดนำเสีย

มีระบบบำบัดนำเสีย

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ

เห็นด้วย

ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

เป็นไปตำมมำตรฐำน

มี ส. แจ้งสิทธิโต้แย้ง
จคพ. พิจำรณำ

โต้แย้ง

ไม่เห็นด้วย

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ

ชำระม. ๖๓/๒ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติฯ

ชำระ

ไม่ดำเนินกำร

แจ้งควำมร้องทุกข์
ดำเนินคดีตำมกฎหมำย

ไม่โต้แย้ง

มี ส. คำสั่งทำงปกครอง

อุทธรณ์ต่อ กก.คพ. / จคพ.ผู้ออกคาสั่ง
จคพ. พิจำรณำแผนงำนและ
ระยะเวลำที่เห็นสมควร

ขอขยำยเวลำ

ไม่ขอขยำยเวลำ

ทุเลำกำรบังคับ
ทำงปกครอง

ดำเนินกำร

แจ้งผลตรวจสอบให้
แหล่งกำเนิดมลพิษ
ทรำบ/ยุติเรื่อง

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ

ครบกำหนด

ตรวจสอบกำรบันทึกสถิติข้อมูล
และกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๘๐

จคพ. ตรวจสอบผล
กำรปฏิบัตติ ำมคำสั่ง

จคพ. แจ้งผลพิจำรณำ

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

แจ้งผลกำรตรวจสอบ /
ยุติกระบวนกำรทำงปกครอง

เป็นไปตำมมำตรฐำน

ใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
(ปรับรำยวัน)
ไม่ชำระ

มี ส. แจ้งเตือนให้ชำระค่ำปรับ

อุทธรณ์คาสั่งปรับ
ไม่ชำระ

อำจยึด อำยัดทรัพย์
เพื่อขำยทอดตลำด

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๐

ขั้นตอนการดาเนินการทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
กรณี อาคารที่ทาการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศ
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (จคพ.) ตรวจสอบ
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
มีระบบบำบัดนำเสีย

ไม่มรี ะบบบำบัดนำเสีย

เห็นด้วย

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

เป็นไปตำมมำตรฐำน

มี ส. แจ้งสิทธิโต้แย้ง

จคพ. พิจำรณำ

โต้แย้ง

ไม่เห็นด้วย

แจ้งผลตรวจสอบให้
แหล่งกำเนิดมลพิษ
ทรำบ/ยุติเรื่อง

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ

ตรวจสอบกำรบันทึกสถิติข้อมูล
และกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๘๐
ดำเนินกำร

ไม่ดำเนินกำร

ขอควำมร่วมมือให้
ดำเนินกำร

ไม่โต้แย้ง

มี ส. ขอควำมร่วมมือให้ปรับปรุง
แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย
เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ
ขอขยำยเวลำ
ไม่ขอขยำยเวลำ
จคพ. ตรวจติดตำมผลกำร
ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

จคพ. พิจำรณำแผนงำนและ
ระยะเวลำที่เห็นสมควร
จคพ. แจ้งผลพิจำรณำ

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

เป็นไปตำมมำตรฐำน

แจ้งผลกำรตรวจสอบ / ยุติเรื่อง

แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดระดับสูงขึ้นไป
เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรปรับปรุงแก้ไข
ระบบบำบัดน้ำเสีย

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๑

๑๑. กรณีศึกษาการตรวจสอบอาคารที่ทาการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
กรณีศึกษาที่ ๑ การคิดคานวณพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ทาการของทางราชการ มีวิธีการอย่างไร
เนื่องจากไม่มีประกาศกาหนดวิธีการคิดคานวณพื้นที่ใช้สอยเอาไว้
ทัณฑสถำนหญิงแห่งหนึ่ง เป็นอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร สังกัดกรมรำชทัณฑ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่
๒๓.๙๒ ตำรำงวำ หรือเท่ำกับ ๑๖,๐๙๕.๖๘ ตำรำงเมตร ตำมคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๒/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนด
อำณำเขตทัณฑสถำนหญิง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วยอำคำร ๕ หลัง ที่จอดรถ และสนำมหญ้ำ
ซึง่ เป็นกำรระบุพื้นที่ทั้งหมดของทัณฑสถำนหญิง แต่ไม่ได้ระบุพื้นที่ของแต่ละอำคำร ดังนั้น ในกำรตรวจสอบพื้นที่ใช้สอย
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษได้ทำกำรวัดพื้นที่อำคำร ๕ หลัง ดังนี้
- อำคำรที่ทำกำรและเรือนนอน มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๑,๔๓๙ ตำรำงเมตร
- อำคำรฝึกวิชำชีพ มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๒,๒๐๘ ตำรำงเมตร
- อำคำรสุขำภิบำล มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๕๕๘ ตำรำงเมตร
- อำคำรสูทกรรม มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๕,๗๖๐ ตำรำงเมตร
- อำคำรแดนแรกรับ มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๔๕๐ ตำรำงเมตร
กรณีนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยของทัณฑสถำนหญิงอย่ำงไร
เนื่องจำกอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำรไม่ได้ถูกกำหนดวิธีกำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยไว้ เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษจึงขอควำมเห็นจำกกองกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคำนวณพื้นที่ใช้สอยของอำคำรทัณฑสถำนหญิง ได้รับแจ้งว่ำ
กำรคำนวณพื้นที่ใช้สอยให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่ อง กำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย
จำนวนอำคำร และจำนวนห้องของอำคำร หรือกลุ่มของอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๐
แต่เนื่องจำกประกำศฯ ฉบับดังกล่ำว มิได้กำหนดกำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยสำหรับอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำรไว้
จึงให้เทียบเคียงกับกำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยของอำคำรโรงเรียนเอกชนหรือสถำบันอุดมศึกษำของเอกชน อำคำร
ที่ทำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศหรือของเอกชน ซึ่งกำหนดให้กำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยของอำคำรให้นำพื้นที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรทั้งที่อยู่ภำยในและภำยนอกอำคำรนั้นมำรวมคำนวณด้วย แต่ไม่นำพื้นที่ซึ่งเป็นอำคำรจอดรถยนต์
หรือพื้นที่จอดรถยนต์มำคำนวณรวม โดยให้คิดคำนวณจำกอำคำรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องและอยู่โครงกำรเดียวกัน
ดังนั้น กำรคำนวณพื้นที่ใช้สอยของทัณฑสถำนหญิง ให้คำนวณรวมเฉพำะพื้นที่อำคำร ๕ หลัง ซึ่งจำกกำรวัด
พื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๑๐,๔๑๕ ตำรำงเมตร จึงเข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ อำคำรประเภท ข. ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๒

กรณีศึกษาที่ ๒ การคิดคานวณพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ทาการของทางราชการ มีวิธีการอย่างไร
เนื่องจากไม่มีประกาศกาหนดวิธีการคิดคานวณพื้นที่ใช้สอยเอาไว้
ศูนย์กีฬำของหน่วยงำนหนึ่ง เป็นอำคำรที่ทำกำรของรัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีอำคำรต่ำงๆ ดังนี้
ลาดับที่
ชื่ออาคาร
พื้นที่ (ตร.ม.)
๑
อำคำรสำนักงำน (อำคำรเดิม)
๒,๑๙๐
๒
อำคำรบริกำรสนำมเทนนิส
๑,๐๒๖
๓
อำคำรอินดอร์สเตเตี้ยม
๒๑,๒๐๖
๔
อำคำรรำชมังคลำกีฬำสถำน ประกอบด้วย
(๑) ลำนจอดรถยนต์
๕๒,๘๔๓
(๒) ชั้น ๑
- ส่วนลำนพลำซ่ำ
๑๓,๕๑๔
- ส่วนอำคำร
๒๔,๘๖๖
- สนำมฟุตบอล
๑๙,๑๐๕
(๓) ชั้น ๒ – ๕
๒๕,๓๐๓
(๔) อัฒจันทร์ผู้ชม (๕๐,๐๐๐ ที่นั่ง)
๓๒,๐๗๒
๕
อำคำรที่พักนักกีฬำ ๓๐๐ เตียง
๖,๘๖๐
๖
อำคำรที่พักนักกีฬำ ๒๐๐ เตียง
๓,๙๐๗
๗
อำคำรสระว่ำยน้ำแข่งขัน ประกอบด้วย
(๑) อัฒจันทร์ผู้ชม
๔,๕๐๘
(๒) สระแข่งขัน
๓,๒๐๕
๘
อำคำรสระว่ำยน้ำฝึกซ้อม ประกอบด้วย
(๑) สระว่ำยน้ำ
๑,๙๖๔
(๒) อำคำรบริกำร
๔๒๔
๙
อำคำรสนำมยิงปืน ประกอบด้วย
(๑) อำคำรสนำมยิงปืน ๑๐ เมตร
๘,๔๙๘
(๒) อำคำรสนำมยิงปืน ๒๕, ๕๐ เมตร
๑๗,๘๗๐
๑๐ อำคำรศูนย์ฝึกกีฬำเพื่อกำรแข่งขัน
๙,๕๐๑
๑๑ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
๔๕,๗๓๔
๑๒ อำคำรสนำมจักรยำน ประกอบด้วย
(๑) สำนักงำน ห้องพักนักกีฬำ
๑,๗๒๑
(๒) อัฒจันทร์ผู้ชม
๑,๓๘๖
(๓) สนำมแข่งขัน
๘,๙๖๕
๑๓ อำคำรฝึกกล้ำมเนื้อ
๖๖๕
๑๔ อำคำรบริกำรสนำมฮ๊อกกี้
๓๙๐
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๓

ลาดับที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ชื่ออาคาร
อัฒจันทร์โครงเหล็ก
อำคำรสมำคมยิงปืนเป้ำบิน
บ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่
สนำมกีฬำเอ็กซ์ตรีมเกมส์
อำคำรเอนกประสงค์ (เทควันโด้)
อำคำรที่พักบุคลำกร
อำคำรศูนย์ฝึกกีฬำในร่ม
ห้องน้ำสำธำรณะ (ข้ำงสระซ้อม)
ห้องน้ำสำธำรณะ (ข้ำงสนำมจักรยำน)
ห้องน้ำสำธำรณะ (แยกศูนย์วิทย์ฯ)
ห้องน้ำสำธำรณะ (ข้ำงสนำมเทนนิส)
ห้องน้ำสำธำรณะ (ข้ำงอำคำรที่พักนักกีฬำ ๓๐๐ เตียง)
รวม

พื้นที่ (ตร.ม.)
๗๔๔
๔๖๕
๗๐๐
๒,๖๙๑
๒,๑๘๑
๔,๖๘๐
๖,๓๖๐
๒๗๐
๒๗๐
๒๗๐
๒๐๙
๒๐๙
๓๒๖,๗๗๒

กรณีนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยของศูนย์กีฬำแห่งนี้อย่ำงไร
กำรคำนวณพื้นที่ใช้สอย ให้พิจำรณำเช่นเดียวกันกับกรณีศึกษำที่ ๑ โดยกำรคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยของอำคำร
ให้นำพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรทั้งที่อยู่ภำยในและภำยนอกอำคำรนั้นมำรวมคำนวณด้วย แต่ไม่นำพื้นที่ซึ่งเป็นอำคำร
จอดรถยนต์ หรือพื้นที่จอดรถยนต์มำคำนวณรวม โดยให้คิดคำนวณจำกอำคำรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องและอยู่ ใน
โครงกำรเดียวกัน กรณีนี้จึงไม่นำพื้นที่ลำนจอดรถยนต์ของอำคำรรำชมังคลำกีฬำสถำน (ข้อ ๔(๑)) มำคำนวณรวม
ทั้งนี้ จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ำ พื้นที่สนำมฟุตบอลในอำคำรรำชมังคลำกีฬำสถำน (ข้อ ๔(๒))
และสนำมแข่งขันในอำคำรสนำมจักรยำน (ข้อ ๑๒(๓)) เป็นพื้นที่ที่ไม่มีห้องน้ำและไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย
กรณีนี้จึงไม่นำพื้นทีท่ ั้งสองแห่งมำคำนวณรวมเช่นเดียวกันกับพื้นที่ลำนจอดรถยนต์
ดังนั้น ศูนย์ กีฬำแห่งนี้ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๒๔๕,๘๕๙ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็นแหล่ งกำเนิดมลพิษ
อำคำรประเภท ก. ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอำคำร
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๔

กรณี ศึ กษาที่ ๓ อาคาร ๑ หลั ง มี หลายหน่ว ยงานอยู่ใ นอาคารเดียวกัน จะพิจ ารณาความเป็ น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอย่างไร
อำคำรศำลแห่งหนึ่ง เป็นอำคำร ๑ หลัง จำนวน ๑๒ ชั้น ภำยในอำคำรเป็นที่ทำกำรของ ๒ หน่วยงำน
คือ หน่วยงำน กก มีพื้นที่ใช้สอย ๑๖,๐๘๙ ตำรำงเมตร และหน่วยงำน ขข มีพื้นที่ใช้สอย ๙,๖๓๐ ตำรำงเมตร
ตำมข้อมูลพื้นที่ใช้สอยอำคำรศำล ดังนั้ น อำคำรศำลจึงมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๕,๗๑๙ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ข. ที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม และจำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งจำกรำงระบำยน้ำทิ้งบริเวณด้ำนทำงเข้ำและทำงออกอำคำรศำล พบว่ำ
น้ำทิ้งที่เก็บจำกรำงระบำยน้ำทิ้งบริเวณด้ำนทำงเข้ำ มีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งตำมที่
กฎหมำยกำหนด
กรณี นี้ หน่ วยงำนใดเป็นเจ้ ำของหรือผู้ ครอบครองอำคำรที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะแจ้งผลกำร
ตรวจสอบน้ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน
ตำมสัญญำจ้ำงเหมำให้บริกำรบริหำรงำนระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอำคำรศำล และเอกสำร
ใบแจ้งหนี้ค่ำน้ำประปำและไฟฟ้ำ ระบุว่ำ อำคำรศำลมีหน่วยงำน กก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงำนสำธำรณูปโภคของอำคำร
รวมทั้งระบบบำบั ดน้ำเสีย ดังนั้น จึงถือว่ำ หน่วยงำน กก เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษจะแจ้งผลกำรตรวจสอบน้ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๕

กรณี ศึ กษาที่ ๔ อาคาร ๑ หลั ง มี หลายหน่ว ยงานอยู่ใ นอาคารเดียวกัน จะพิจ ารณาความเป็ น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอย่างไร
อำคำรศำลแห่งหนึ่ง ภำยในอำคำรเป็นที่ทำกำรของ ๒ หน่วยงำน คือ หน่วยงำน คค และหน่วยงำน งง
มีอำคำร จำนวน ๒ หลัง คือ อำคำรที่ทำกำรของศำล และอำคำรที่จอดรถ (ซึ่งบริเวณชั้นล่ำงของอำคำรจอดรถ
ใช้ส อยเป็น ที่เก็บ ส ำนวนคดี) มีพื้นที่ใช้ส อยอำคำรทั้งหมด เท่ำกับ ๕๙,๙๖๘.๔ ตำรำงเมตร ตำมเอกสำรกำร
ตรวจสอบพื้นที่ใช้สอยอำคำรศำล แต่เนื่องจำกไม่สำมำรถจำแนกกำรใช้สอยอำคำรออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน
จึงคิดคำนวณพื้นทีใ่ ช้สอยอำคำรโดยเฉลี่ยแบ่งครึ่ง ดังนั้น หน่วยงำน คค มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๒๙,๙๘๔.๒ ตำรำงเมตร
และหน่วยงำน งง มีพื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๒๙,๙๘๔.๒ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ข.
ที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
อำคำรศำล มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเร่ง ภำยใต้กำรดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงำน คค และรองรับ
น้ำเสียจำกหน่วยงำน งง มำทำกำรบำบัดร่วมกัน และจำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทิ้งจำกท่อระบำยน้ำทิ้งมำตรวจสอบ
พบว่ำ น้ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งตำมที่กฎหมำยกำหนด
กรณี นี้ หน่ วยงำนใดเป็นเจ้ ำของหรือผู้ ครอบครองอำคำรที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะแจ้งผลกำร
ตรวจสอบน้ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน
กรณีนี้ ถึงแม้ว่ำหน่วยงำน คค จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ขณะตรวจสอบผู้นำตรวจของ
ทั้ง ๒ หน่วยงำน แจ้งว่ำ จะเป็นผู้รับผิดชอบกำรปรับปรุงแก้ระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกัน ดังนั้น กรณีนี้เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษจึงแจ้งผลกำรตรวจสอบน้ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน ถึงอธิบดีผู้พิพำกษำ
ของทั้ง ๒ หน่วยงำน

คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน

๖๖

กรณีศึกษาที่ ๕ อาคาร ๑ หลัง มีแหล่งกาเนิดมลพิษ ๒ ประเภท อยู่ในอาคารเดียวกัน จะพิจารณา
ประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษ และความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอย่างไร
อำคำร คค เป็นอำคำร ๑ หลัง ขนำด ๓๓ ชั้น ตำมหนังสือแจ้งควำมประสงค์ก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ระบุวัตถุประสงค์กำรใช้อำคำรเพื่อใช้เป็น
สำนักงำนและโรงแรม ดังนี้
ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๒ ใช้เป็นสำนักงำน มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๓,๓๐๔ ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็น พื้นที่อำคำร
สำนักงำน ๔๗,๐๘๗.๖๐ ตำรำงเมตร และพื้นที่จอดรถใต้ดิน และภำยในอำคำร ๖,๒๑๖.๔๐ ตำรำงเมตร
ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ ใช้เป็นโรงแรม มีห้องพัก จำนวน ๒๔๐ ห้อง
ปัจจุบันอำคำร คค มีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ มำเช่ำพื้นที่บำงส่วนของอำคำรบริเวณชั้น ๑ ถึงชั้น ๒๒ ซึ่งมีลักษณะกำรใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่สำนักงำนให้เช่ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำ รวมถึงบริเวณที่จอดรถใต้ดินซึ่งอยู่ภำยใต้อำคำรดังกล่ำวและที่จอดรถ
ภำยในอำคำร และระบบงำนต่ำงๆ ได้แก่ ระบบระบำยน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ตำมแบบแสดงรำยงำนข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-REIT1)
ส่วนพื้นที่โรงแรม ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ มีบริษัท BB จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ตำมใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒)
ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย อำคำร คค มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ๒ ชุด ชุดที่ ๑ รับน้ำเสีย
จำกพื้นที่อำคำรที่ทำกำร ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๒ โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จำกัด ในฐำนะทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และชุดที่ ๒ รับน้ำเสียจำก
พื้นที่ของโรงแรม ตั้งแต่ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ โดยมีบริษัท BB จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
กรณี นี้ เจ้ ำพนั ก งำนควบคุมมลพิ ษจะพิจำรณำประเภทแหล่ งกำเนิดมลพิษ ควำมเป็นเจ้ำ ของหรื อ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอย่ำงไร
๑) การพิจ ารณาประเภทแหล่ ง กาเนิ ดมลพิษ : พิ จ ำรณำจำกหนั ง สื อ แจ้ง ควำมประสงค์ ก่ อสร้ ำ ง
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์กำร
ใช้ประโยชน์อำคำรเพื่อใช้เป็นอำคำรที่ทำกำรและโรงแรม
๒) การพิจารณาความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร :
ในส่วนของอำคำรที่ทำกำร มีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร ตำมแบบแสดงรำยงำนข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-REIT1)
ในส่วนของโรงแรม มีบริษัท BB จำกัด เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร ตำมใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒)
ดังนั้น อำคำร คค ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒ ประเภท ได้แก่
๑. อำคำรที่ทำกำร ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๒ พื้นที่ใช้สอย เท่ำกับ ๔๗,๐๘๗.๖๐ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำย
เป็ น แหล่ งกำเนิ ดมลพิษ อำคำรประเภท ข. โดยมีบริ ษัท หลั กทรัพย์ จัดกำรกองทุน AA จำกัด ในฐำนะทรัส ตี
ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร
๒. โรงแรม ตั้งแต่ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ มีห้องพัก ๒๔๐ ห้อง เข้ำข่ำยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอำคำร
ประเภท ก. โดยมีบริษัท BB จำกัด เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร
คู่มือตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ทำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
จะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา๒
สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุม คน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ก็ตาม๓
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
มาตรา ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓ มาตรา ๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑
๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่ง ที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง
หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับ
อาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙)
(๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
“อาคารสูง”๔ หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูง ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคาร
ทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๕ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใด
ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
“โรงมหรสพ” ๗ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
การแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร
ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคาร
ที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ห รือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่
สาธารณะ และอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย

๔

มาตรา ๔ นิยามคำว่า “อาคารสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๕๔๓
๖ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “อาคารชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗ มาตรา ๔ นิย ามคำว่า “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ
ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุ ณภาพ
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน
“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณกำลังของวัสดุการรับน้ำหนัก
และกำลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม
หรือไม่
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่ง ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิด
ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง
“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือ
ส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป
หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิง
ไหม้ด้วย
“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
“ผู้ดำเนิน การ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่ งกระทำการก่ อสร้ า ง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระทำการดังกล่าวไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง
“ผู้ครอบครองอาคาร” ๘ หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับทรัพย์
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย
“ผู้ตรวจสอบ”๙ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ
“นายช่ า ง” ๑๐ หมายความว่ า ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เจ้ า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ง ตั้ งให้เ ป็น นายช่ าง หรื อ วิ ศ วกรหรือ สถาปนิก ซึ่ งอธิบ ดี กรมโยธาธิก ารและผัง เมือง*
แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง

๘ มาตรา

๔ นิยามคำว่า “ผู้ครอบครองอาคาร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔ นิยามคำว่า “ผู้ตรวจสอบ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “นายช่าง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙ มาตรา

“ราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่ว นจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา เป็นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๑๑ หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจออกกฎกระทรวง
(๑) กำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
(๒) กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคำสั่งหรือ
แบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม
การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์
เป็นการชั่วคราวที่มีกำหนดเวลาการรื้อถอน
(๘)๑๒ อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้
ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของอาคาร หรือความ
ปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร
มาตรา ๘๑๓ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผั งเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่
การจราจร ตลอดจนการอื ่ น ที ่ จ ำเป็ น เพื ่ อปฏิ บ ั ต ิ ตามพระราชบั ญญั ต ิ น ี ้ ให้ ร ั ฐ มน ตรี โ ดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด
(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
(๒) การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
(๓) การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
(๕) แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การ
ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับ
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว
(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิด
ใดหรือประเภทใด

๑๒ มาตรา
๑๓ มาตรา

๗ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร
(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) หน้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ อ อกแบบ ผู ้ ค วบคุ ม งาน ผู ้ ด ำเนิ น การผู้
ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ
ต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกำหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้๑๔
มาตรา ๘ ทวิ๑๕ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก
หรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การ
อนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ำหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่
จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างขึ้นแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ โดย
อาจกำหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๙๑๖ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐
ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติ ท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้
บังคับ
๑๔ มาตรา

๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๖ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕ มาตรา

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้
กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๑๐ ๑๗ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่อ งนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ าว
เนื่องจากมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
การออกข้ อ บั ญ ญั ต ิ ท ้ อ งถิ ่ น ตาม (๒) ให้ ม ี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ ได้ เ มื ่ อ ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็น
ชอบให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข้อกำหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจำเป็น หรือ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเสียใหม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี กำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
การยกเลิกหรื อ แก้ ไ ขข้ อบัญ ญั ติ ท้ อ งถิ่น ตามวรรคหนึ ่ง ย่ อ มไม่ก ระทบกระเทื อ นต่ อ การ
ดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๑๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

๑๗ มาตรา
๑๘ มาตรา

๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ กำหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื ่ อ นย้ า ย และใช้ ห รื อ เปลี ่ ย นการใช้ อ าคารในบริ เ วณนั ้ น เป็ นการชั ่ ว คราวได้ และให้ ดำเนิ น การออก
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑) ให้ ส ่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น แจ้ ง ข้ อ
ห้ า ม ข้อจำกัด หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการ
ดำเนินการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตาม (๒)
(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตดำเนิน การต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้งตาม (๑) ไว้
จำหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคำเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้
ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้
จำหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้
มาตรา ๑๓ ตรี๒๐ ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
(๑) การกำหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่าง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ หรือ
(๒) การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
ผู้นั้นมีสิทธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยทำเป็นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตอบข้อหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีความจำเป็นต้อง
ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ก็ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าว
ออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยถือปฏิบัติตามคำตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตอบ
๑๙ มาตรา
๒๐

๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้ อ หารื อ ไปโดยผิ ดพลาดเป็ น เหตุ ให้ผ ู้ ห ารื อ ได้ด ำเนิน การดั ง กล่า วไปโดยไม่ ถ ูก ต้อ งตามบทบั ญ ญั ต ิแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง๒๑*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการ
ปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ๒๒* ผู้แทนสำนักผังเมือง ๒๓ ผู้แทนสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งละหนึ่ง
คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐ มนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
๒๑ มาตรา

๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคำว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น
“อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
๒๒ ข้อ ๖ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใดอ้างถึงกรม
อัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเป็ น
เจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให้ถือ ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นอ้างถึงสำนักงานอัยการ
สูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และรองอัยการสูงสุด
๒๓ “สำนักผังเมือง” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการผังเมือง” เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๔๕ ได้มีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ซึ่งมาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้แก้ไขถ้อยคำ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้ตัดคำว่า “ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ” ออก เพื่อให้
สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารที่เป็นผู้แทนสำนักผังเมือง

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘๒๔ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการดำเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ
(๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓)๒๕ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๔)๒๖ กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีห น้า ที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕)๒๗ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
(๖)๒๘ ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุ ม อาคารอาจตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื ่ อ พิ จ ารณาหรื อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้
ให้นำมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๒๙ ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผัง
เมือง๓๐* มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์
(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ภาคเอกชน
๒๔ มาตรา

๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๖ มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๗ มาตรา ๑๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๘ มาตรา ๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๙ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง”
๒๕

(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
หมวด ๓
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
มาตรา ๒๑๓๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๒๑ ทวิ ๓๒ การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เคลื ่ อ นย้ า ยอาคารชนิ ด หรื อ ประเภทที่
กฎกระทรวงกำหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒๓๓ ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความ
สูงของอาคาร
(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
มาตรา ๒๓๓๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๔๓๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๕๓๖ ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมี ค ำสั่ ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบ
ห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ล ะคราวให้ผ ู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่ อนสิ้ น
กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี
๓๑ มาตรา

๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๔ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๕ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๖ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๒ มาตรา

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๖ ๓๗ ในกรณี ที่ ก ารก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอาคาร ที่ ข อ
อนุญาตนั้นมีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้กำหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในคำขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่
รับพิจารณาคำขอนั้น
มาตรา ๒๗ ๓๘ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจ
สั่งให้ผู้ขอรับ ใบอนุ ญาตแก้ ไขเปลี่ย นแปลงแผนผั งบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ แปลน หรือ
รายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป
มาตรา ๒๘๓๙ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่ได้ยื่น
มาพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตกระทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการคำนวณ
มาตรา ๒๘ ทวิ๔๐ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตกระทำ
โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร
เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
มาตรา ๒๙ ๔๑ เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตแล้ ว ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ชื่ อ ผู้ควบคุม
งานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย
ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
๓๗

มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๙ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๐ มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๑ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๘

มาตรา ๓๐ ๔๒ ถ้ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะบอกเลิ ก ตั ว ผู้ ค วบคุ ม งานที่ ไ ด้ แ จ้ ง ชื่ อ ไว้ หรื อ ผู้
ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็น
การกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว
มาตรา ๓๑๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้น
แต่
(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ
(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
กรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้นำมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ อื่นซึ่งผู้
ควบคุ ม งานได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ข้ อ ทั ก ท้ ว งการกระทำดั ง กล่ า วให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ครอบครองอาคาร และ
ผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒๔๔ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้
(๑)๔๕ อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ
กิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุม การใช้
หรื อผู้ แจ้ งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดัง กล่ าวเสร็จ แล้ ว ให้ แจ้งเป็นหนังสื อให้เจ้ า พนักงานท้องถิ่น
ทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา
๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง
๔๒ มาตรา

๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๔ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๕ มาตรา ๓๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๓ มาตรา

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้
แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ใช้ห รือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๖ เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุ ชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง
ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กำหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพื่อ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดำเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่กรณี
ต่อไป
มาตรา ๓๒ ตรี๔๗ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ สำหรับอาคารชนิด
หรือประเภทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๖) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและจำนวนเงินเอา
ประกันภัยที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา ๓๓๔๘ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้นำมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา
๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง โดยอนุโลม

๔๖ มาตรา

๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๘ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๗ มาตรา

มาตรา ๓๔๔๙ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคล
อื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้น
ยังมีอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๕๕๐ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๖๕๑ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กัน
มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๓๗๕๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไป ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน
มาตรา ๓๘ ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี ผู้
ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณที่
ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้
ให้ผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง แล้วแต่กรณี

๔๙ มาตรา

๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๑ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๒ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๐ มาตรา

มาตรา ๓๙ ทวิ๕๓ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่น
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อของผู้รับ ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙
ทวิ
(๒) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙
ทวิ
(๓) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(๔) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือ
รับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุม
ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี
(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่
จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้ชัดเจนว่าตน
เป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารนั้น
(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
อาคารหรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการออกแบบ
อาคารและการออกแบบและคำนวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนดให้รับรอง
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นด้วย
(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้ง
ไว้ แ ละที ่ ไ ด้ ม ี ก ารแก้ ไ ขตามข้ อ ทั ก ท้ ว ง หรื อ ดำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญัตินี้
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร
ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ
(๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
๕๓ มาตรา

๓๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดำเนินโครงการหรือกิจการเป็น
อาคารที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม (๙) แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด
ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รั บใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด
หรืออยู่ในประเภทที่ได้กำหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกหรือเป็น
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมิได้เป็นอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสอง
และวรรคสาม ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
มาตรา ๓๙ ตรี๕๔ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับข้อมูล และเอกสารและหลักฐานจากผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้แจ้งได้ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารครบถ้วนแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับชำระ
ค่าธรรมเนียมและให้ผู้แจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับใบรับ
แจ้ง
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้งอีก
ต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามวรรคสอง หรือนับแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๕๔ มาตรา

๓๙ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง
จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องด้วยก็ได้
(๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่
ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเ วณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณดังกล่าว ให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๓) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามวรรคสาม (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้
และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อทักท้วงได้ตลอดเวลา
(๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกล้ำที่สาธารณะ
(๒) กรณีเกี่ย วกั บ ระยะ หรือระดับระหว่า งอาคารกับ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรื อ ที่
สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระร าชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ
(๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็น การฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง
ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้ว ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
กำหนด
ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ (๑๒) และให้นำมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับ
แจ้งโดยอนุโลม

หมวด ๓ ทวิ
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ๕๕
มาตรา ๓๙ จัตวา๕๖ การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๓๙ เบญจ๕๗ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้
อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพจากคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อ ประกอบกิจการโรง
มหรสพ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ยอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ๕๘*เป็ น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ๕๙* เป็น
กรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ประกอบด้ ว ยผู้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ แล ะให้
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด* เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู
และจำนวนและระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เช่น ห้อง
ฉาย ทางเข้าออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ฉ๖๐ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดยให้
ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

๕๕ หมวด

๓ ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกีย่ วกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ เพิม่ โดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๖มาตรา ๓๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๗ มาตรา ๓๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๘ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคำว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง”
๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง”
๖๐ มาตรา ๓๙ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสำหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอ
ดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้มีอำนาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคำสั่งไม่อนุญาต
หมวด ๔
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๔๐๖๑ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้
(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวาร
ของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว
(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำ
ดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว
และ
(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)
มาตรา ๔๑๖๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ
หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ๖๓ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด
หรือบางส่ว นได้ภ ายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
มาตรา ๔๓๖๔ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังต่อไปนี้
๖๑ มาตรา

๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๓ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๔ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๒ มาตรา

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒
ได้ล่ว งพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกั กขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ดำเนิ น การหรื อ จั ด ให้ ม ี ก ารรื ้ อ ถอนอาคารดั ง กล่ า วได้ เ อง โดยจะต้ อ งปิ ด ประกาศ
กำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการ
จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมใน
การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการ
แทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้
วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
รื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔๖๕ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต
หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว
มาตรา ๔๕๖๖ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว หรือผู้ที่กระทำการฝ่า ฝืนมาตรา ๓๔
ระงับการกระทำนั้น และสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้นำมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสภาพหรือมี
การใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่ง
ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้น
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อ
ถอนอาคารนั้นได้โดยให้นำมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ทวิ๖๗ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสง
สว่ า ง ระบบการเตื อ น การป้ อ งกั น และการระงั บอั ค คีภ ัย การป้ อ งกั น อั น ตรายเมื่ อ มีเ หตุ ช ุล มุน วุ่นวาย
๖๕ มาตรา

๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๗ มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๖ มาตรา

ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตาม
มาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่
ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังนี้
(๑) มีคำสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์หรือบริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายที่อยู่
ใกล้กับอุปกรณ์นั้น
(๒) มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณี มีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์
ดังกล่าวมีผลทำให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้มีเครื่องหมาย
แสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคาร หรือบริเวณดังกล่าว
มาตรา ๔๗๖๘ การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก
กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการ หรือผู้
ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือจะทำเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสำเนาคำสั่ง
หรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้นั้น และให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการ หรือผู้ค วบคุมงานได้ทราบคำสั่งหรือหนังสือ
แจ้งนั้นแล้ว เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๔๗ ทวิ๖๙ การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนัง สือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อ
พ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเข้าไปใน
อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น
๖๘ มาตรา
๖๙

๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๙๗๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง
มีความรู้หรือคุณวุฒิตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง๗๑* มีอำนาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ ทวิ๗๒ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจ้ า
พนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี แต่มิได้มีการปฏิบัติ
ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร หรือ
ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดำเนินการแจ้งชื่อและการกระทำของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และให้แจ้ง
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิก
หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๕๐๗๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานครหรื อ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนสำนักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิ ชาชีพวิศวกรรม
และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน
หกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจำนวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และ
ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
(๒)๗๔ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด และบุคค ลอื่น
๗๐ มาตรา

๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคำว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น
“อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
๗๒ มาตรา ๔๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๓ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๔ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๑

อีกไม่เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสอง
คนเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นำมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้
มาตรา ๕๑ ทวิ๗๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง
หรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายก็ได้
ให้นำมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒๗๖ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับ
คำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่ ง
ดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับ แต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเป็นประการ
ใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทำการใดแก่อาคารอันเป็น
มูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือมีลักษณะซึ่ง ไม่อาจรอ
ได้
ให้นำมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม
๗๕ มาตรา
๗๖ มาตรา

๕๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๖
นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ๗๗
มาตรา ๕๓ ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอำนาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และเพื่อ
การนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อ งจากบุคคลที่อยู่หรือ
ทำงานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๔ เมื ่ อ มี เ หตุ อ ั นควรสงสัย ว่า อาคารใดซึ่ ง ได้ ก ่อ สร้ าง ดั ด แปลง รื ้ อ ถอน หรื อ
เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนั้น ได้กระทำขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
อาคารใดมีการใช้หรือเปลี่ยนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือ
อาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมีอำนาจเข้าไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้ และเพื่อ
การนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ทำงานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจต้อง
กระทำการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น และในการนี้ให้
นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ทวิ ๗๘ ห้ามมิให้ผ ู้ใดทำการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ตรี๗๙ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำ
มาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
เขตเพลิงไหม้
มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดย
มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระทำอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
๗๗ ชื่อ

หมวด ๖ นายช่าง นายตรวจ และผูต้ รวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๙ มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๘ มาตรา

มาตรา ๕๗๘๐ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับการกระทำ
ตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้นั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ให้นำมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดทำหรือควบคุมโดย
ทางราชการ
(๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว
มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่
โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วย
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอำนาจ
ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มากกว่ า หนึ่ ง ท้ อ งที่ ให้ เ จ้ า พนั กงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิ จารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรี เพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้
ทราบว่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก
ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม้ แ ล้ ว ให้ ก ารห้ า มตามมาตรา ๕๗ วรรค
หนึ่ง ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น และให้
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทำแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๐๘๑ เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจากที่กำหนดใน
แผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบรับแจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิก
ให้นำมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม
๘๐ มาตรา
๘๑ มาตรา

๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๐ ทวิ ๘๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม
ประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์
ตามที่กำหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนก่อน
เริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดยกำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้
บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปี นับแต่วัน
ใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้กำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคมของปี
ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกำหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดเพื่อใช้
ประโยชน์ตามที่กำหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดำเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นโดย
ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้นยังไม่มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้น
ตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิ งไหม้ตามมาตรา ๕๘ ให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศนั้น
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่างหรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และ
นายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ๘๓ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
๘๒

มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๓ มาตรา

ของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร นายช่าง และนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
หมวด ๙
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๕๘๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ ทวิ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี
ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ ตรี๘๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สาม
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ จัตวา๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
๔๖ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๖๘๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา
๓๙ ตรี วรรคสาม (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๘๔ มาตรา

๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๖ มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๗ มาตรา ๖๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๘ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๕ มาตรา

มาตรา ๖๖ ทวิ๘๙ ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒
โดยมิได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่ เกิน
สามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๖๗๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่ เกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๘ ผู้ใด
(๑) ไม่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจ ารณา
อุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ถ้าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ
ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗๐๙๑ ถ้าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคาร
เพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้
เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติ
ไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗๑๙๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี หรือเป็นการกระทำ
ตามคำสั่งของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น

๘๙ มาตรา

๖๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๐ มาตรา

มาตรา ๗๒๙๓ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่
กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ
ด้วย
มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความ
เป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๔๙๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงาน
อัยการสูงสุด และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้ว ย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้ า ที่
ทำการอัยการจังหวัด และหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา
๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้กระทำความผิด
ดังกล่าวและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจำคุก ให้
กำหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชำระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้ องหาได้ชำระ
ค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิ กกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรค
สี่ ให้ดำเนินคดีต่อไป
ค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้อง
นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๙๓ มาตรา

๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.

๒๕๖๐
๙๔ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๕ บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และการอนุญาตใด
ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างใน
เขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำ
ขออนุญาต และการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากการขออนุญาต
หรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตปฏิบัติตามให้
ถูกต้องภายในเวลาสามสิบ วัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้คำขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทำการเสร็จ
แล้ ว ก่ อ นวั น ที ่ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ ใ ช้ บ ั ง คั บ แม้ จ ะเข้ า ลั ก ษณะเป็ น อาคารประเภทควบคุ ม ก ารใช้ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจทำให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย
ในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง แล ะการ
อำนวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกำหนดเวลาไม่เกินหก
เดือนนับแต่วั นที่ได้รับ คำสั่ง แต่การสั่งรื้อถอนอาคารจะต้องกระทำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยของ
บ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่น หรือประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน
(๒) มีคำสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใช้
บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
กำหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
(๓) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่ อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกำหนดเวลาไม่
เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
(๔) มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารทำสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้ผู้นั้น ได้รับ ยกเว้น โทษ แต่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบ าท
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ งให้ผู้นั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอน
อาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ใน
กรณีหลังนี้ให้นำมาตรา ๔๒ วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อเป็นรายได้
สำหรับบำรุงท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั้นยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สัญญาเช่าที่ดินที่ทำขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มีระยะเวลาเช่าตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่เกินสิบ
ปี การต่อระยะเวลาเช่าจะกระทำมิได้ เมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าที่ดินแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดไม่
รื้อถอนขนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวัน
ละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นเข้าดำเนินการรื้อถอน
อาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ให้นำมาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คำสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้ างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บั งคับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๐ ท้องที่ใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้นแล้ว
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ
๕๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ
๕๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๙๕
(๖) ใบรับรอง
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๖ ทวิ)๙๖ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๙๗
(๖ ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคาร
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ
๑๐ บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
(๘ ทวิ)๙๘ การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอัตราใน (๖
ทวิ)
(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการก่อสร้าง หรือ
สำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสามชั้นหรือ
ไม่เกินสิบห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ
๒ บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ
เกินสิบห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ
๔ บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุก
ชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ
๔ บาท
(ง) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด
คูณด้วยส่วนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ
๔ บาท
(จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน
๙๕ อั ต ราค่า ธรรมเนีย ม

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๗ อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๘ อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙๖อัตราค่าธรรมเนียม

ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง
รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง
คิดตามความยาว
เมตรละ
๑ บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือ
เป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้
ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร สมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้เสียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
*ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕๙๙
ข้ อ ๖ บทบั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง กฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ คำสั ่ ง ใดอ้ า งถึ ง กรม
อัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้ อบังคับ
ซึ่งกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นอ้างถึงสำนักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด
และรองอัยการสูงสุด
ข้อ ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้
ข้อ ๘ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐๐
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บ ั ง คั บ ยั ง คงปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ต ่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข ึ ้ น ใหม่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาต
ดั ง กล่ า วต่ อ ไปตามบทบั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ . ๒๕๒๒ ซึ ่ ง แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้

๙๙ ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/หน้า ๕๐ พ/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕

๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ต าม
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้นำมาตรา
๖๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้ บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ เ หมาะสม
และคล่ อ งตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการแจ้ ง ให้ เ จ้ า พนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการ
ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็ ว แก่ ป ระชาชนมากยิ ่ ง ขึ ้ น ปรั บ ปรุ ง อำนาจหน้ า ที ่ ข องเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ ่ น ในการบั ง คั บ การตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกำหนดโทษ อัตราโทษ และอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และลักษณะของการกระทำความผิด และ
ปรับปรุงบทบัญ ญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หรื อ ให้
เหมาะสม และชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๑
มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งใดที่อ้างถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งนั้น อ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ บรรดาคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่น
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพ และใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรื อ
เพิ่ ม เติ ม โรงมหรสพที่ อ อกให้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น ภยั น ตรายอั น เกิ ด แต่ ก ารเล่ น มหรสพ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรง
มหรสพ หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓

มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่นั้นเป็นโรงมหรสพต่อไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงมหรสพต่ อ ไป
ก่ อ นวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตเดิ ม สิ้ น อายุ ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตใช้ โ รงมหรสพนั้นต่อไปได้ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่
ผู้มีอำนาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จะมี ค ำสั่ ง ไม่ อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้น เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ บรรดาคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คำขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำ
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับให้
คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ ่ ง แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้ บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตัว ของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้น
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปั จจุบัน สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง
การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่ก ารจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้ว ยการป้ อ งกั น
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะนำหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมา
บัญญัติรวมเป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควร
กำหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้ส อดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่ว นราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๒
มาตรา ๔๗ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑) ให้แก้ไขคำว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คำว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิ ก าร” เป็ น “อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง” และคำว่ า “ผู ้ แ ทนสำนั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำว่า “โยธาธิ
การจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”
(๒) ให้ตัดคำว่า “ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรั บปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญ ญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น
ของหน่วยงานใด หรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้
ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำนาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบ เลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน และขยายโอกาสให้คนยากจนและคนด้อยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการ ส่งเสริมให้ผู้มี
รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กระทรวง ทบวง
กรม ราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรื อ หน่ว ยงานอื่ นของรัฐ
สามารถดำเนินการจัดให้มีห รือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำสำหรับประชาชนผู้มีร ายได้น้อย โดยไม่มีปัญหา
อุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือด้า นข้อกำหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือ
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มี

๑๐๒ ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓

เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

หรือพัฒ นานั้น สอดคล้ องกับ ความต้ อ งการและฐานะทางเศรษฐกิ จของผู ้ม ีรายได้ น้ อยอย่า งแท้จ ริ ง จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๐๔
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๘ แบบการแจ้งและใบรับแจ้งที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บั ง คั บ ให้
ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการกำหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแบบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงเพื่อใช้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ผู้แจ้งซึ่งได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้แล้ว ก่อนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ก่อสร้า ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้มีการแจ้งไว้ต่อไปได้
จนกว่าระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งจะสิ้นสุดลง และให้ถือว่าใบรับแจ้งดังกล่าวเป็นใบรับแจ้งตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งสิ้นสุดลง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยนำหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตตามที่กำหน ดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ในกรณี ท ี ่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ ่ น ได้ ม ี ห นั ง สื อ แจ้ ง ข้ อ ทั ก ท้ ว งตามมาตรา ๓๙ ตรี แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับการแจ้งข้อทักท้วงปฏิบัติ
ตามความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ให้รั ฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวง
กำหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศกำหนดได้ เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๘๒ ก/หน้า ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เกี่ยวกับการก่อสร้าง เพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ
สำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้น
ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์ สินจากอาคารนั้น ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากร
และองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ บุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๐๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบั ญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ มีคำวินิจฉั ยว่ า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับ
การกระทำความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทำนองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้ง ต่ อ
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
ชวัลพร/ปรับปรุง
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นุสรา/ตรวจ
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

กฎกระทรวง
วาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๒ ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพื่อ
สาธารณประโยชน
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม
การกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
ผูดําเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองสงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลน ที่ถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ขอ บัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
จํานวนสองชุด ใหเจาพนักงานทองถิ่นกอนทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
ไมนอยกวาสามสิบวัน
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกอาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) ที่คณะรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได
(๒) อาคารตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือตํารวจ
ขอ ๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลนตามขอ ๒ วรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลน เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรักษาแนวอาคารตามถนนใหเปนระเบียบ
ระดับชั้นลางของอาคาร ลักษณะสัมพันธระหวางอาคารกับทาง ถนน หรือที่สาธารณะ ที่วางอื่น ๆ
หรืออาคารตางเจาของหรือผูครอบครอง และบริเวณที่ตองหามกระทําการสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา แผนผังบริเวณ แบบแปลน หรือรายการ
ประกอบแบบแปลนไมถูกตองตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหผูดําเนินการ
แกไขปรับปรุงแผนผังบริเวณ แบบแปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
เสนอแนะโดยไมชักชา
ขอ ๔ ใหอาคารตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง ที่เปนอาคารประเภทหรือชนิดที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓๒ ทวิ (๑) (๒) และ (๓) ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือ
ผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ตามมาตรา ๓๒ ทวิ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามวรรคหนึ่งจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบอาคาร การติดตั้ง และ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคารที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๕)
โดยผูที่ทําการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๔)
ถาหนวยงานที่เปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔) ที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามวรรคสองไมสามารถจัดหา
ผูที่ดําเนินการตรวจสอบเองได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการตรวจสอบหรือจัดหา
ผูดําเนินการตรวจสอบให
ขอ ๕ ให ผู ที่ ดํ า เนิ น การตรวจสอบอาคารและอุ ป กรณ ป ระกอบของอาคารตามข อ ๔
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น
ในกรณีที่ตรวจสอบแลวพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการ
ไมผานหลักเกณฑตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๕) ใหผูที่ดําเนินการตรวจสอบ
จัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคาร หรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารนั้นดวย
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบ
ของอาคารตามขอเสนอแนะของผูที่ดําเนินการตรวจสอบโดยไมชักชา
ขอ ๖ อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ กิจการสาธารณกุศล
หรือเพื่อสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราวและมีกําหนดเวลารื้อถอน ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ องคการ หรือกิจการสาธารณกุศล ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒
ขอ ๗ อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรซึ่งสูงไมเกินสองชั้น
หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตร และมีกําหนดเวลา
รื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแลวเสร็จ ตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

ความในมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) และใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต
รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒
ขอ ๘ อาคารเพื่ อ ใช ป ระโยชน เ ป น การชั่ ว คราวแทนอาคารเดิ ม ที่ ถู ก ทํ า ลายหรื อ ทํ า ให
เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเพลิงไหม หรือเหตุอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งสูงไมเกิน
สองชั้นหรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตรและไมใชอาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ โดยมีกําหนดเวลารื้อถอน
ไมเกินหนึ่งป ตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘
(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามมาตรา ๒๒
ขอ ๙ อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท หรือปะรําชั้นเดียว เพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราว
และไมใชอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกําหนดเวลา
รื้อถอนไมเกินสิบวันใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติ จันทนเสนะ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มีบ ทบั ญ ญั ติ ที่ อ า งถึ ง มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเปนการสมควร
ปรับปรุงขอกําหนดในการยกเวน ผอนผันหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารสําหรั บอาคารของราชการ องคก ารของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ อาคารเพื่อการศาสนา
หรืออาคารสถานทูต เพื่อใหครอบคลุมถึงการไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนสําหรับอาคารดังกลาว จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับไดมีการแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด โดยใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษเปนผูใหความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐาน
การระบายน้ําทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไวแทนกรมควบคุมมลพิษ จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุง
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหส อดคล องกับ การโอนอํา นาจหนา ที่ข องสว นราชการ ใหเ ปน ไปตามพระราชบั ญญั ติป รับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความวา
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของ
อาคารตั้งแต ๕๐๐ หองนอนขึ้นไป
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของ
อาคารตั้งแต ๒๐๐ หองนอนขึ้นไป
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อสถานพยาบาล ตามกฎหมายว าด วย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกัน ทุกชั้น ของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต
๓๐ เตียงขึ้นไป
(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) อาคารของศูน ย การคาหรือหางสรรพสิน คาที่มีพื้น ที่ใ ชสอยรวมกัน ทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

“แหลงน้ําสาธารณะ” ใหหมายความรวมถึง ทอระบายน้ําสาธารณะดวย
“การบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสีย เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แตทั้งนี้ หามมิให
ใชวิธีการทําใหเจือจาง (Dilution)
ขอ ๓ ใหอาคารตามขอ ๒ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๒ ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
หรือออกสูสิ่งแวดลอม เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารประเภท ก. ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
(ฉบับที่ ๒)
โดยที่เ ป็นการสมควรกําหนดให้อ าคารประเภท ข. เป็น แหล่ งกําเนิดมลพิ ษที่จะต้องถู ก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสีย ลงสู่แ หล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่ง แวดล้อม เพิ่มเติมจากการกําหนดให้
อาคารประเภท ก. เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติ ให้ ก ระทํา ได้โ ดยอาศั ย อํ านาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง
(๓) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป
(๔) สถานบริ ก ารที่ มี พื้น ที่ ใ ช้ ส อยรวมกัน ทุ ก ชั้ น ของอาคาร หรื อ กลุ่ ม ของอาคารตั้ ง แต่
๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้ว ย
สถานพยาบาลที่ มีเตีย งสําหรับผู้ ป่ว ยไว้ค้างคืน รวมกัน ทุกชั้น ของอาคารหรือ กลุ่ม ของอาคารตั้งแต่
๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุด มศึกษาของทางราชการที่มีพื้น ที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารของศูน ย์การค้าหรือ ห้างสรรพสิน ค้าที่มีพื้น ที่ใช้ส อยรวมกัน ทุกชั้น ของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ข้อ ๒ ให้อาคารตามข้อ ๑ เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๑ ปล่อยน้ําเสีย ลงสู่แ หล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ําเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารประเภท ข. ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อ ม
เรื่อ ง กํา หนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ํา ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ ทั้ง นี้
ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยนาเสียลงสู่แหล่งนาสาธารณะหรือออกสู่สงิ่ แวดล้อม
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้อาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยนาเสียลงสู่แหล่งนาสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวิธีการควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
อาคารประเภท ค. และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่งนาสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 69 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ในประกาศนี
“อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนาทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ดังนี
(1) อาคารชุดที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ไม่ถึง 100 ห้อง
(2) โรงแรมที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ไม่ถึง 60 ห้อง
(3) หอพักที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตังแต่ 50 ห้อง แต่ไม่ถึง 250 ห้อง
(4) สถานบริการที่มีพืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตังแต่ 1,000
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
(5) อาคารที่ทาการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตังแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
10,000 ตารางเมตร
(6) ตลาดที่มีพืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตังแต่ 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง 1,500 ตารางเมตร
(7) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพืนที่ให้บริการรวมกันทุกชันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตังแต่ 250 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร
ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ 1 เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนาเสีย
ลงสู่แหล่งนาสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
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ข้อ 3 ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้ า ของหรือผู้ ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ปล่ อ ยน าเสี ย ลงสู่แหล่งน า
สาธารณะหรือ ออกสู่สิ่ งแวดล้อ ม เว้ น แต่จะได้ทาการบาบัด นาเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน าทิ งจากอาคารประเภท ค. ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนาทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
แต่ทังนี ห้ามมิให้ใช้วิธีการทาให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ 4 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
โดยที่ไ ดม ีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวน
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้น ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว หรือเปนกลุม
ของอาคารซึ่งตั้งอยูภายในพื้นที่ซึ่งเปนบริเวณเดียวกัน และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว หรือมีหลายทอ
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม ซึ่งไดแก
(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๒) โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
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(๓) หอพัก ตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผูใหบริการแกลูกคา ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ
(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน
(๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา
(๙) ตลาด ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข แตไมรวมถึง ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา
หรือกิจการแพปลา
(๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร
“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ ๒ ออกเปน ๕ ประเภท คือ
(๑) อาคารประเภท ก.
(๒) อาคารประเภท ข.
(๓) อาคารประเภท ค.
(๔) อาคารประเภท ง.
(๕) อาคารประเภท จ.
ขอ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕๐๐ หองนอนขึ้นไป
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒๐๐ หองขึ้นไป
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๓๐ เตียงขึ้นไป
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(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๑๐๐ หองนอน แตไมถึง ๕๐๐ หองนอน
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒๕๐ หองขึ้นไป
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑๐ เตียง แตไมถึง
๓๐ เตียง
(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
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(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ไมถึง ๑๐๐ หองนอน
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ไมถึง ๖๐ หอง
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕๐ หอง แตไมถึง ๒๕๐ หอง
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑,๐๐๐
ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตร
(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
(๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒๕๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
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(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๑๐ หอง แตไมถึง ๕๐ หอง
(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕๐ ตารางเมตร
ขอ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความถึง ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกัน
ทุกชั้นไมถึง ๑๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ตองมีคาดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดาง (PH) ตองมีคาระหวาง ๕-๙
(๒) บีโอดี (BOD) ตองมีคา ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ซัลไฟด (Sulfide) ตองมีคาไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย
ในน้ําใชตามปกติไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน ๐.๕ มิลลิลิตรตอลิตร
(๗) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ตองมีคาไมเกิน ๓๕ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตองเปนไปตามขอ ๙
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ตองเปนไปตามขอ ๙
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
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(๓) ซัลไฟด ตองมีคาไมเกิน ๓.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ตองเปน ไปตามขอ ๙
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) ซัลไฟด ตองมีคาไมเกิน ๔.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ตองมีคาดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง ๕-๙
(๒) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๖๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) น้ํามันและไขมัน ตองมีคาไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ใหใชวิธีการดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (PH Meter)
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น (Azide Modification)
ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๕ วัน ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว
(Glass Fibre Filter Disc)
(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท (Titrate)
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ
๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง
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(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง เพิ่มเติมวิธกี ารตรวจสอบค่าบีโอดี
พ.ศ. 2565
ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ได้กาหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีให้ทาโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) หรือ
วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ นั้น
เพื่อให้การตรวจสอบค่าบีโอดีของน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดมีความหลากหลาย
และสามารถตอบสนองการทางานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงได้มีมติ
ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เห็นชอบให้กาหนดวิธีตรวจสอบ
ค่าบี โอดีเพิ่มเติมอีก 2 วิธี คือ วิธีการเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) และวิธีการ
ออปติกคอลโพรบ (Optical Probe) ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในข้ อ 14 (2) แห่งประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กาหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เพิ่มเติม คือ
(1) วิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode)
(2) วิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)
ข้อ 2 นอกจากที่แก้ไขตามข้อ 1 แล้ว ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ทุกประการ
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖5
จตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคาร
หรือกลุมของอาคาร วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา
ดวย ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการควบคุม
มลพิษกําหนดวิธีการคิดคํานวณพื้นที่ใ ชสอย จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคารหรือกลุมของ
อาคาร วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้ น เพื่ อ ให ก ารเป น ไปตามความในประกาศดั ง กล า ว คณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ
จึงกําหนดวิธีการคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคาร หรือกลุมของ
อาคาร วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคารใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) จํานวนหองนอนของอาคารชุด ใหถือตามแผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแตละชั้น
ที่ระบุในคําขอจดทะเบียนอาคารชุด
(๒) จํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักของโรงแรม ใหถือตามจํานวนหองสําหรับใหเชาพัก
ที่ระบุในใบอนุญาตเปดโรงแรม
(๓) จํานวนเตียงของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลใหถือตามจํานวนเตียง
รับผูปวยไวคางคืนที่ระบุในใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
(๔) พื้น ที่ใชสอยของอาคารโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน อาคารที่
ทําการขององคการระหวางประเทศหรือของเอกชน อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา ใหถือ
ตามเนื้อที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(๕) พื้นที่ใชสอยของตลาด ใหถือตามเนื้อที่ที่ระบุในใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาด
(๖) พื้น ที่ใ ชสอยของภัตตาคารหรือรานอาหาร ใหถือตามเนื้อที่ที่ระบุในใบอนุญาตใหใ ช
สถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหาร
ในกรณีที่มีการใชประโยชนจากอาคารตาม (๑) ถึง (๖) ไมตรงกับใบอนุญาตที่ไดรับหรือ
คําขอจดทะเบียน ใหคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยของอาคารตาม (๑) ถึง (๖) จากพื้นที่ใชสอยของอาคาร
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ทุกชั้นและใหนําพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทั้งที่อยูภายในและภายนอกอาคารนั้นมารวมคํานวณดวย
แตไมใหนําพื้นที่ซึ่งเปนอาคารจอดรถยนต หรือพื้นที่จอดรถยนตมาคํานวณรวม
ขอ ๒ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยของกลุมอาคาร ใหคิดคํานวณจากอาคารซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
ตอเนื่องและอยูในโครงการเดียวกันตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๑
ขอ ๓ การเก็บตัวอยางน้ํา ใหเก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอาคารที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอม
หรือระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใชเปนตัวแทนของน้ําทิ้งที่ระบายออกจาก
อาคารซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ในกรณีที่มีการ
ระบายน้ําหลายจุดใหเก็บทุกจุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริม
และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และห ลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจั ดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ขนาด” ให้หมายความรวมถึง จานวน กาลังการผลิต หรือระวางรับน้าหนัก แล้วแต่กรณีด้วย
“คณะกรรมการผู้ ช านาญการ” หมายความว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติให้ ทาหน้าที่พิ จารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ
หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทาการใด
ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมก่ อ นกระท าการนั้ น และให้ ห มายความรวมถึ ง
การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร
และการให้อาชญาบัตรด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง
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“ขยะมูล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิน ค้า เศษวัต ถุ
ถุงพลาสติ กภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้า มู ลสั ต ว์ ซากสัต ว์ หรือสิ่ งอื่ น ใดที่ เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งมีผลการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก่อนดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้ อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างน้อย ๔ จุด โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัด
จะต้ อ งห่ า งกั น ๕ - ๗ เดื อ น พร้ อ มกั บ บั น ทึ ก กิ จ กรรมในขณะที่ ท าการตรวจวั ด และแผนผั ง
แสดงตาแหน่งที่ทาการตรวจวัด
“ลุ่มน้าหลัก” หมายความว่า ลุ่มน้าหลัก ๒๕ ลุ่มน้า ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
“ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก ” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้า เพื่อทด
กักกั้น หรือระบายน้า โดยมีช่องปิดเปิดได้ ในแม่น้าสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
“อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” หมายความว่า
กลุ่ม ๑ เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ
กลุ่ม ๒ เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ที่มี
(๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีด ร้อนและรีด เย็น ยกเว้นการรีด ขึ้นรูปเย็น
(Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-pass หรือ Temper Rolling)
(๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging)
(๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะ
หลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)
(๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries)
“อาคารประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก หรือ ค้ าส่ ง ” หมายความว่ า อาคารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้
ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจาวันเป็นส่วนใหญ่
“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจาวันเป็นส่วนใหญ่
“ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจานวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค
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“ค้ าส่ ง ” หมายความว่า การประกอบธุร กิ จ โดยการขายสิ น ค้ าในจ านวนมากให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ
เพื่อนาไปขายให้แก่ผู้บริโภค หรือนาไปให้บริการต่อ
“ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก” หมายความว่า ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งที่วางบนพื้นดินใต้ดินในน้ า
หรือ วางอยู่ บ นสิ่ งปลู ก สร้ างใด ๆ แต่ ไม่ ร วมถึ งระบบการขนส่ งก๊ าซธรรมชาติ ท างท่ อ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่
นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง
หมวด ๑
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดาเนิ นการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาด
ที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารท้ า ยประกาศ ๓ และ ๔ เป็ น โครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การ
ซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญ าต แต่มีขนาด
ไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการดังกล่าว
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทารายงานให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย
ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจอนุญาตได้นามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่ าว ไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนิ นการให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในรายงาน ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล หรื อ รายงานการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด หรื อ จั ด ท าเป็ น รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ที่กาหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ต้ อ งจั ด ท าสถิ ติ ข้ อ มู ล หรื อ เหตุ ผ ลทางวิ ช าการใหม่ ใ นเรื่ อ งใด เป็ น ดุ ล พิ นิ จ
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชานาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม
ความได้ สั ด ส่ ว น และความจ าเป็ น ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จในเรื่ อ งนั้ น ๆ ไว้ ด้ ว ย และให้ ค วามเห็ น
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด
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ข้อ ๕ ในกรณี โ ครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าต
เป็ น โครงการ กิ จการ หรือการด าเนิ น การที่ ต้ องจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว
แต่เพียงอย่างเดียว
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ข้อ ๖ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ ๓ ให้แบ่งออกเป็น
(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๗ การจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามข้อ ๖ (๑) จะต้องประกอบ
ไปด้วยสาระสาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) บทนา ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจาเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการ
ศึก ษารวมทั้ งทางเลื อกในการเลือ กที่ ตั้ ง และ/หรือทางเลือ กของวิธี การที่ ใช้ ซึ่งต้ อ งสอดคล้อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การนั้ น ด้ ว ย พร้ อ มระบุ เหตุ ผ ล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(๒) รายละเอียดโครงการ ให้ มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนิ น การได้อย่างชัด เจน ได้แ ก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน การ กิจกรรมประกอบ
และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
รวมทั้ งภาพถ่ายและแผนที่ แ สดงองค์ ป ระกอบทางสิ่งแวดล้อ มในบริเวณที่ อาจได้รับ ผลกระทบจ าก
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
(๓) สภาพสิ่ งแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ให้ แ สดงรายละเอี ย ดพร้อ มภาพถ่ ายทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทารายงาน เพื่อนาผลการรับฟังความคิ ดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบัน
มาใช้ประกอบการจัดทารายงาน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(๔) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กับ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่มีนัยสาคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (๓)
(๕) มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(ก) รายละเอียดมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม (๔) และในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ให้ เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
(ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ
และในทางปฏิบั ติ ซึ่งสอดคล้องกั บมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
(ค) ตารางสรุ ป ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ พร้ อ มมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เป็นต้น และภาคผนวก
เช่น การคานวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัย
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๗) ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเบื้องต้นตามรูปแบบ
ของการจัดทาตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้น ฉบับ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จานวน ๑ ฉบั บ พร้อมสาเนา
ของต้นฉบับรายงาน อย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๑
(ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๒
(ง) หนังสือรับรองการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๓
(จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๔
(ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๕
(ช) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๘ การจั ด ท ารายงาน การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวด ล้ อ ม ตามข้ อ ๖ (๒ )
จะต้องประกอบไปด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้
(ก) บทน า ให้ แ สดงที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค์ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ขอบเขตการศึ ก ษา
และวิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิธีก ารด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การนั้ น ด้ วย พร้อ มระบุ เหตุ ผ ล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนิ น การได้อย่างชัด เจน ได้แ ก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน การ กิจกรรมประกอบ
และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
รวมทั้ งภาพถ่ายและแผนที่ แ สดงองค์ ป ระกอบทางสิ่งแวดล้อ มในบริเวณที่ อาจได้รับ ผลกระทบจาก
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
(ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน
สภาพปั ญ หาปั จ จุบั น พร้อ มกับ ให้ แ สดงแผนที่ สภาพแวดล้ อ ม และการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยรอบ
ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินการ ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อรับฟัง
ความคิด เห็ น ของประชาชนสาหรับ โครงการ กิ จการ หรือการดาเนิ นการ ให้เป็น ไปตามแนวทาง
ที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
(ง) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ร ะบุ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในทุ กด้านที่ จะเกิด ขึ้น จากการดาเนิ น โครงการ กิจการ หรือการดาเนิน การ
ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ
ตาม (ค) รวมทั้ งให้ มี ก ารประเมิ น ทางเลื อ กในการด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การ
และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย
(จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ ตาม (ง) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
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๒) รายละเอี ย ดมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย
๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดาเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่เคยมีการดาเนินการมาก่อน
๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย
(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือแบบ
ที่ ใ ช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น และภาคผนวก เช่ น การค านวณ
ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๓) สาหรับกรณีโครงการ กิจการ หรื อการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการ จัดทารายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทนา (ข)
รายละเอียดโครงการกิจการ หรือการดาเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก
และ (ค) ตารางสรุป ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ สาคั ญ พร้อมมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๔) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
เสนอรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัด ทาตามที่กาหนดไว้ใน (๑)
ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมสาเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) กรณี โครงการ กิจ การ หรือ การด าเนิน การของหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทารายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก
จานวน ๑ ฉบับ
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(ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.๑
(ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖
(จ) หนังสือรับรองการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๗
(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๘
(ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๙
(ซ) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสาเนาของต้นฉบับรายงาน สาเนาเอกสารแนบ
และรูปแบบของรายงาน ที่ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ จะต้องจัดทาและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดาเนินการผู้ขออนุญาต
หรือหน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร แผนผัง
แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และสถิติ ข้อมูลที่ ใช้ประกอบ
การจั ด ท ารายงานของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
หรือหน่ วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการนั้น ๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
การจั ด ส่ งเอกสารในวรรคหนึ่ งไม่ รวมถึงกรณี ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ละคณะมี ม ติ
ให้ ผู้ดาเนิ น การ ผู้ขออนุ ญาต หรือหน่ วยงานของรั ฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
จัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด
ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ ให้เสนอในขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ให้ ห น่ วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิด ชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้ น
เสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
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๔ มกราคม ๒๕๖๒

ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้ นเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ
หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีเป็น โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้ผู้ดาเนิน การหรือผู้ขออนุ ญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารา ง
ในเอกสารท้ายประกาศ ๕ และ ๖
ข้อ ๑๑ การจั ด ท ารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น หรื อ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มตามข้อ ๖ จะต้องจัด ท าโดยผู้ซึ่ งได้รับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ มีสิท ธิจัด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ดาเนินการ ผู้ ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ
พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการ
พิ จ ารณาก่ อ นหน้ า นั้ น การจั ด เก็ บ สถิ ติ ข้ อ มู ล การส ารวจข้ อ มู ล คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการใหม่บางส่วน หรือต้อง
จั ด ท าใหม่ ทั้ ง หมด ให้ เป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ล ะคณะจะพิ จ ารณา
และมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ชานาญการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ ออกตามความใน
มาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แห่ งใด มิ ได้ มี ก ารประกาศก าหนดโครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นาโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้ อ ๗ และข้ อ ๘ มายั ง ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ถือว่าสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รบั
มอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วันประทับรับเอกสาร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ยื่ น ไว้ ก่ อ นประกาศฉบั บ นี้
จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ ให้ดาเนินการพิจารณา
ให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาให้กระบวนการ
พิจารณาสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑
ลุ่มน้ําหลัก ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทย
๑. ลุ่มน้ําสาละวิน
๒. ลุ่มน้ําโขง
๓. ลุ่มน้ํากก
๔. ลุ่มน้ําชี
๕. ลุ่มน้ํามูล
๖. ลุ่มน้ําปิง
๗. ลุ่มน้ําวัง
๘. ลุ่มน้ํายม
๙. ลุ่มน้ําน่าน
๑๐.ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
๑๑.ลุ่มน้ําสะแกกรัง
๑๒.ลุ่มน้ําป่าสัก
๑๓.ลุ่มน้ําท่าจีน
๑๔.ลุ่มน้ําแม่กลอง
๑๕.ลุ่มน้ําปราจีนบุรี
๑๖.ลุ่มน้ําบางปะกง
๑๗.ลุ่มน้ําโตนเลสาบ
๑๘.ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑๙.ลุ่มน้ําเพชรบุรี
๒๐.ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก
๒๑.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒๒.ลุ่มน้ําตาปี
๒๓.ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
๒๔.ลุ่มน้ําปัตตานี
๒๕.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เอกสารท้ายประกาศ ๒
แม่น้ําสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย
๑. แม่น้ํายวม
๒. แม่น้ําสงคราม
๓. แม่น้ํากก
๔. แม่น้ําชี
๕. แม่น้ํามูล
๖. แม่น้ําปิง
๗. แม่น้ําวัง
๘. แม่น้ํายม
๙. แม่น้ําน่าน
๑๐. แม่น้ําเจ้าพระยา
๑๑. แม่น้ําสะแกกรัง
๑๒. แม่น้ําป่าสัก
๑๓. แม่น้ําท่าจีน
๑๔. แม่น้ําแม่กลอง
๑๕. แม่น้ําปราจีนบุรี
๑๖. แม่น้ําบางปะกง
๑๗. แม่น้ําจันทบุรี
๑๘. แม่น้ําเพชรบุรี
๑๙. แม่น้ําปราณบุรี
๒๐. แม่น้ําสายบุรี
๒๑. แม่น้ําตาปี
๒๒. แม่น้ําปัตตานี
๒๓. แม่น้ําตรัง

เอกสารท้ายประกาศ ๓
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขนาด

๑

การทํ า เหมื อ งแร่ อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากประเภทที่ ทุกขนาด
กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

๒

สนามบินน้ํา

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๔
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ทุกขนาด
๑ การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ พื้นที่ชนั้ คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๓ พื้นที่ชมุ่ น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑.๔.๔ พื้นที่ทอี่ ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
ทุกขนาด

๒

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

๓

ทุกขนาด
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ
ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกนิ้วในทุกพืน้ ที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือ
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป ทีโ่ ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขนาด

ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด
หรือโครงการที่มีลักษณะเช่น เดียวกับ นิ คมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ขนาด

๕

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
ทุกขนาด

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ทุกขนาด

๘

ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
ต่อวันขึ้นไป
(HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

๙

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

๑๑
๑๒
๑๓

ทุกขนาด

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด ทุกขนาด
ศัตรูพชื หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
อุตสาหกรรมผลิตปุย๋ เคมีโดยกระบวนการทางเคมี
ทุกขนาด
อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ทุกขนาด
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๑๔ อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

๑๕
๑๖

ขนาด
ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด
หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
เหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ ผลิตเบียร์และไวน์
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
ทุกขนาด

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๘

ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซงึ่ มีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ
๘๐ ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
ทุกขนาด
ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ

๑๙
๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง ที่ตดั ผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ

ทุกขนาด

ลําดับ

๒๑

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๒๐.๓ พื้นทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๒
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นทีท่ อี่ ยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มคี วามสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นทีท่ ตี่ ั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง
ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง

๒๒

ท่าเทียบเรือ

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

๒๔

การถมทีด่ นิ ในทะเล

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล
โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบิน หรือทางขึ้นลงชั่วคราว
ของเครื่องบินพาณิชย์
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์

๒๖
๒๗

ขนาด

ทุกขนาด
ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาว
หน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕๐ ลําขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ที่มีขนาดไม่ถึง ๓๐๐ ไร่
ทุกขนาด
ที่มีขนาดความยาวของทางวิ่ง
ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป
ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึน้ ไป
หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน
๒๘ การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเป็นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ
๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

ขนาด

ที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
หรือมีเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๖๐ เตียงขึ้นไป

๓๐

โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่มีจํานวนห้องชุดหรือห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

๓๒

การชลประทาน

ที่มีพื้นที่การชลประทาน
ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑

ทุกขนาด

๓๔

การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ําข้ามลุ่มน้ําหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว
๓๔.๒ การผันน้ําระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว

ทุกขนาด

๓๕

ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๕
ขั้นตอนในการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑

การทําเหมืองแร่อื่นๆ นอกเหนือจากประเภท
ในขั้นขอประทานบัตร
ที่กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

๒

สนามบินน้ํา

ในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง หรือในขั้น
ขออนุญาตขึ้น – ลงอากาศยาน
แล้วแต่กรณี

เอกสารท้ายประกาศ ๖
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑

ในขั้นขอประทานบัตร
การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ พื้นที่ชนั้ คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๓ พื้นที่ชมุ่ น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑.๔.๔ พื้นทีท่ อี่ ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๒

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

๓

ในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขัน้ ขอรับ
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ ผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี
ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ
สิบหกนิ้วในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มมี ติคณะรัฐมนตรี
หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป ทีโ่ ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในขั้นขอรับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน
ผู้อนุญาต

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๔

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่มลี ักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรทีด่ ินเพื่อการอุตสาหกรรม

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๕

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๘

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
กิจการ แล้วแต่กรณี
(HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH)
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
(HCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

๙

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๑

อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
ศัตรูพชื หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑๒

อุตสาหกรรมผลิตปุย๋ เคมีโดยกระบวนการทางเคมี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๓

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๔

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๕

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็ก ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
หรือเหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๖

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ ผลิตเบียร์และไวน์
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๘

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐
ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑๙

ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี
ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
๒๐.๓ พื้ น ที่ ที่ ค ณะรัฐมนตรีมีม ติเห็ นชอบกําหนดให้ เป็ น พื้ น ที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๒
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญ ชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นที่ที่ตงั้ อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง

๒๑

ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๒

ท่าเทียบเรือ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๔

การถมทีด่ นิ ในทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ
๒๖

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย สนามบินหรือทางขึ้นลง
ชั่วคราวของเครื่องบินพาณิชย์

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๗

อาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่ พิ เศษตามกฎหมายว่ าด้ วย
การควบคุ ม อาคารซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ตั้ ง หรื อ การใช้ ป ระโยชน์
ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๒๘

การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเป็นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ

ในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ ิน

๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๐

โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๒

การชลประทาน

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๔

การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ําข้ามลุ่มน้ําหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว
๓๔.๒ การผันน้ําระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๕

ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

แบบ สผ. ๑
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สิ่งแวดล้อมทีส่ ําคัญ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แบบ สผ. ๒
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ที่ตั้งโครงการ ........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่เจ้าของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………….
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ……………………………………..………………………………….
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด
จัดทําโดย
..................……………………………………………….
(ผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น)

แบบ สผ. ๓
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. ………….
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า.....................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ….......................………………………………………………………………………………….……
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………………………………………………..…………………
เพื่อ ........................................................................ตามคําขอเลขที่ ………........…………………………………………..…
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ

.................................................

……………………………………………………….

ผู้ร่วมจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….
………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..

แบบ สผ. ๔
บัญชีรายชื่อผูจ้ ัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ– สกุล /
วุฒิการศึกษา

หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
ลายมือชื่อ
ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

แบบ สผ. ๕
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ...............................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท............................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง...................................................................
เมื่อวันที่.....................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก..................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่............................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจ าก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขัน้ ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
( ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.................................................................................................................

แบบ สผ. ๖
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ …………………………………………………………………..
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด
จัดทําโดย
.................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลผูจ้ ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

แบบ สผ. ๗
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. ………….
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า .................................................................................................................เป็นผู้จัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ………………………....………………………………...……………………
ให้แก่ ……………………………....………………………………………………………………..………………………………………………..
เพื่อ .................................................................................ตามคําขอเลขที่ ………………………….....…………………..…
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดั ทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน
.................................................
ผู้ร่วมจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ
……………………………………………………….
ลายมือชื่อ

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….
………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
(ประทับตรานิติบุคคล)

แบบ สผ. ๘
บัญชีรายชื่อผูจ้ ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ– สกุล /
หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
วุฒิการศึกษา ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อ

แบบ สผ. ๙
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..…………………………………………………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็ น โครงการเข้ าข่ ายต้อ งจัดทํ ารายงานตามประกาศ....................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท..............................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................
เมื่อวันที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก..................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ.....................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่...........................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจ าก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
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หน้า ๔
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐
ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โดยยื่น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรื อ รายงานด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ประกาศกํ า หนด
ทั้งนี้ การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงาน
ด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ถื อวั น ที่ ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ นั้ น ถู กส่ งออกจากระบบข้ อมู ลของ
ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน
การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน
ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ตามข้อ ๓ มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล จัดทําบันทึกรายละเอียด หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
หรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอีย ด
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๓ วรรคสอง
ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมูท่ ี่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึง่ แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า
น้ําใช้
น้ําเสีย
ของระบบ ในทุกกิจกรรม ที่เข้า
บําบัด
ของแหล่งกําเนิด ระบบ
น้ําเสีย
มลพิษ
บําบัด
(หน่วย)
(ลบ.ม.)
น้ําเสีย
(ลบ.ม.)

การระบาย ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ระบบบําบัด เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ เครื่องกวน/ เครื่องสูบ
ระบบ
สารสกัด
น้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน้ําเสีย ผสมสารเคมี ตะกอน
บําบัด ชีวภาพที่ใช้
(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/
น้ําเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ปกติ/ผิดปกติ)
ผิดปกติ)
(ระบาย/ (ลิตรหรือ
ไม่ระบาย) กิโลกรัม)

อื่น ๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสียที่นําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน
ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.............................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผูร้ ับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมูท่ ี่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(..................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รบั จ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบต่อเนื่อง ....... ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...........
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................
(๔) แหล่งรองรับน้ําทิง้ (ระบุ) ...................................................................................................
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธกี ารกําจัด ...................................
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย) .........................................................
(๒) ปริมาณน้ําใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .............................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) ................................................................
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ...........................................................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................

(๖) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบน้ํา ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- อื่น ๆ ..................... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีเ่ กิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) .................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................
................................................................................................................................................................
คําเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บ ริก ารบํ า บั ดน้ํ า เสี ย ผู้ ใ ดไม่จั ดเก็บ สถิติ ข้ อมู ล หรือ ไม่ ทํา บั นทึ กหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้ อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจํา คุ กไม่เ กินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เ กิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การแต่ง ตั้ง การพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระการประชุม
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ความผิด” หมายความว่า บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินสองปี
“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และในกรณี ที่ บุ ค คลผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า ได้
กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทาของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด
“พนั กงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความอาญา
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หมวด ๒
การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ และการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามความเหมาะสม โดยแต่ละคณะจะประกอบด้วยผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อ มซึ่งได้รับ มอบหมายจากรั ฐมนตรี และให้มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสองปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๓ คณะกรรมการเปรียบเทียบจะพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) รัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรื อ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิจ การหรือ ธุรกิ จใด ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบโดยตรงหรือ ก่อ ให้เกิ ด ความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4 ในกรณีกรรมการเปรียบเทียบพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามข้อ 3 ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการคนนั้นพ้นจากตาแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบจะมีวาระในการดารงตาแหน่งเหลือไม่เกินสามสิบวัน
หมวด ๓
การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้ า ประธานกรรมการเปรี ย บเที ย บไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
ข้อ 6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ 7 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ากรรมการมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม
หมวด ๔
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ข้อ 8 บรรดาความผิดซึ่งได้กระทา หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระทาในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือในส่วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบดาเนินการเปรียบเทียบ ณ สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี
เสนอส านวนความผิ ด ที่ จ ะให้ เ ปรี ย บเที ย บและเอกสารหลั ก ฐานประกอบการเปรี ย บเที ย บโดยมี
รายละเอียดตามใบส่ง - รับสานวนความผิด ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ผู้ต้องหาแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องไว้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว ให้ดาเนินการ
เปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
ข้อ 1๑ การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ ให้ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บพิ จ ารณาจากเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บันทึกคาให้การของผู้กล่าวหา ตามแบบ ทส.ปท.1
(2) บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา ตามแบบ ทส.ปท.2
(3) บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ ตามแบบ ทส.ปท.3
(4) เอกสารจากสานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และบรรดาพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ตามแบบ ทส.ปท.4
(5) ใบส่ง - รับสานวนความผิด ตามแบบ ทส.ปท.5 และ
(6) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บมี อ านาจเรี ย กพยานบุ ค คล พยานวั ต ถุ หรื อ พยานเอกสาร
จากบุคคลใด ๆ เท่าที่จาเป็นเพื่อมาประกอบการพิจารณา หรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเสร็จและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้จัดทา
เป็นบันทึก ตามแบบ ทส.ปท.6 แต่หากกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ
ให้จัดทาบันทึก ตามแบบ ทส.ปท.7
ข้อ 1๒ ในการเปรี ย บเที ย บ ให้ ก าหนดเงิ น ค่ า ปรั บ ที่ ผู้ ต้ อ งหาจะพึ ง ช าระโดยค านึ ง ถึ ง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิดและข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
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(๒) พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งอันเป็นสาระสาคัญ
(๓) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
(๔) ความถี่ของการกระทาความผิด
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางอาญาของผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 1๓ ในกรณี ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ฐานความผิ ด ตามที่
พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้พิจารณาเปรียบเทียบ
เป็น ความผิด ที่ไ ม่มีอานาจเปรียบเทียบ หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจาคุก
ให้ส่งสานวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของเรื่ อ งเพื่ อ ให้ ด าเนิ น การตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาภายในก าหนด
อายุความต่อไป
ข้อ 1๔ เมื่ อ คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บเสร็ จ แล้ ว
ให้ ผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบต่อส านักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม หรือกรมควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ทั้งนี้ วิธีการชาระเงิน
ค่าปรับให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
หากผู้ ต้ อ งหาไม่ มาช าระค่ าปรั บภายในก าหนดโดยไม่ มีเ หตุอั น สมควร ให้ ค ณะกรรมการ
เปรียบเทียบส่งสานวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในกาหนด
อายุความต่อไป
ข้อ 1๕ เมื่อหน่วยงานตามข้อ 14 ได้รับชาระค่าปรับแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐานตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด และนาเงินค่าปรับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้ง
แจ้งผลการเปรียบเทียบต่อพนั กงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง แล้วแต่กรณี
ข้อ 1๖ ให้ เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสานวน
การเปรียบเทียบในคดีที่แล้วเสร็จ โดยให้จัดทาบัญชีสารบบคดีเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน และรายงาน
ผลการเปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือกรมควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ
ข้อ 1๗ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วตามข้อ 14 ให้ถือว่าคดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ 1๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

แบบ ทส.ปท.๑
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา
.................................
ที่.......................
เขียนที่……………………………………………
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า...................................................ชื่อสกุล...........................................อายุ.................ปี
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอื่น.................................... เลขที่............................
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................
ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า เมื่อวันที่...................................................................เวลา.......................................น.
(พฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่ากระทําการอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่.....................................................................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด.........................................................................................
ฉะนั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ขอให้ พ นั ก งานสอบสวน/เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ /พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ได้โปรดดําเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป
อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ.......................................... ผู้กล่าวหา
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พนักงานสอบสวน/
(..........................................) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ ทส.ปท.๒
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา
.................................
ที่.......................

เขียนที่……………………………………………
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า...................................................ชื่อสกุล...........................................อายุ.................ปี
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอื่น.................................... เลขที่............................
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน.................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................
พนั ก งานสอบสวน/เจ้ าพนั กงานควบคุ มมลพิ ษ/พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ แ จ้ ง แก่ ข้ า พเจ้ า ว่ า ข้ า พเจ้ า ต้ อ งหาว่ า
...................................................(ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าคดีที่ข้าพเจ้าต้องหานี้สามารถเปรียบเทียบได้ และคําให้การซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าว
ต่อไปนี้สามารถใช้ยันข้าพเจ้าได้ทุกชั้นพิจารณา ตลอดจนชั้นศาล และจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ทําการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วและขอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ข้าพเจ้า
ยินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด หากข้าพเจ้าไม่นําเงินค่าปรับมาชําระภายในเวลา
ที่กําหนดให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีต่อไป
อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ.......................................... ผู้ต้องหา
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
(..........................................) /พนักงานเจ้าหน้าที่

(สําหรับผู้ต้องหา)

แบบ ทส.ปท.3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
.................................

ที่.......................

เขียนที่……………………………………………

วันที่ ...... เดือน..................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า...................................................ชื่อสกุล...........................................อายุ............ปี บัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอื่น............................................. เลขที่..................................................
สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ซอย...............................ถนน..........................ตําบล/
แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................โทรศัพท์..........................
(โดยมี...................................................เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจาก.....................................................ตามหนังสือ
มอบอํานาจ ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ...................) ขอให้การ ดังนี้
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่า........................
....................................................................................................................................................................................
เป็นผู้ต้องหากระทําความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา .................................. ในข้อหา.........................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา...........ต้องระวางโทษ.................................ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วขอให้การ
รับสารภาพว่ากระทําความผิดดังกล่าวจริง ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไป
บันทึกนี้ พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว
รับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ…………………………………………. ผู้ต้องหา
(..........................................)
ลงชื่อ…………………………………………. พยาน
(..........................................)

ลงชื่อ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/
(..........................................) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ…………………………………………. พยาน
(..........................................)

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบ ทส.ปท. ๓ นี้แยกเป็นสองฉบับ สําหรับนิติบุคคลผู้ต้องหา
ฉบับหนึ่ง และสําหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ผู้ต้องหาอีกฉบับหนึ่ง แต่ให้ลงหมายเลขหนังสือเพียงเลขเดียว

แบบ ทส.ปท.๔
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
สําหรับพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่
.................................
ที่.......................
เขียนที่……………………………………………
.......................................................……
วันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. .............
เรื่อง

สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณี......................................

เรียน ประธานกรรมการเปรียบเทียบ
ด้วย ข้าพเจ้า ...................................................... ตําแหน่ง ............................................................
(ก) ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจาก......................................................ตามหนังสือ.................................................
ลงวันที่................................................................................................................................................................ หรือ
(ข) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิดเอง พบว่า/ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
(แล้วแต่กรณี) .............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ภูมิลําเนาอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .................. ถนน ........................................ตําบล / แขวง ..................................
อําเภอ / เขต ............................ จังหวัด ....................... โทร. ...................................................................................
ข้อเท็จจริง/พฤติการณ์ของการกระทําผิด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อกฎหมายของการกระทําผิด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
(..........................................) พนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ…………………………………………. พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ…………………………………………. พยาน
(..........................................)

แบบ ทส.ปท.๕
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใบส่ง-รับสํานวนความผิด
.................................
ที่.......................

เขียนที่……………………………………………
.......................................................................... ผู้กล่าวหา

ข้อ ๑. คดีระหว่าง
ข้อ ๒.
ข้อ ๓.
ข้อ ๔.

ข้อ ๕.

.......................................................................... ผู้ต้องหา
ข้อหา.............................................................................................................................................................
เหตุเกิด ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................
เมื่อวันที่...................เดือน.......................................... พ.ศ. ....................... เวลา ....................................น.
พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่...............................................................
ตําแหน่ง........................................................................................................................................................
ผู้ร่วมสอบสวน.................................................................ตําแหน่ง................................................................
การรับคําร้องทุกข์/ร้องเรียน
- รับแจ้งเหตุ รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี ข้อ................ เวลา..................น. เมื่อวันที่..........................
เดือน......................พ.ศ. ........................................................................................................................
- รับคําร้องทุกข์ คดีที่................................. ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี ข้อ..................................
เวลา.....................................น. เมื่อวันที่............. เดือน................................พ.ศ. .................................
- รับเรื่องร้องเรียน ตามเลขรับสารบรรณที่.................. ลงวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ..............
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่
 บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา (แบบ ทส.ปท.1)
 บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา (แบบ ทส.ปท.2)
 บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ (แบบ ทส.ปท.3)
 บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสําหรับพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ทส.ปท.4)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานทางราชการอื่นของผู้ต้องหา
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
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เอกสาร ข้อมูล รูปภาพ หรือสิ่งอื่นที่จําเป็นในการดําเนินคดี (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อ ๖. เหตุขัดข้องต่าง ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
(..........................................) พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่.........................................................

-3สําหรับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยเลขานุการ
ใบตรวจรับสํานวนความผิด
คดีเปรียบเทียบที่......./......................
ลําดับ

รายการ

วันที่.................................................................
เลขหนังสือที่

ลงวันที่

จํานวน (แผ่น)

ความเห็นเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ......................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
(..........................................)

แบบ ทส.ปท.6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ
.................................
คดีเปรียบเทียบที่.............../..................

ที่ทําการเปรียบเทียบ..................................................
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..............

............................................................................ ผู้กล่าวหา
ระหว่าง
............................................................................ ผู้ต้องหา
ข้อหาหรือฐานความผิด...............................................................................................................................................
ผู้ ก ล่ า วหาได้ ก ล่ า วหาว่ า เมื่ อ วั น ที่ . .............เดื อ น.....................................พ.ศ. .............
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย.............................................................................
....................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................
ผู้ต้องหาให้การว่า.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บพิ จ ารณาสํ า นวนที่ พ นั ก งานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้แล้วเห็นว่า การที่ผู้ต้องหาได้กระทํานั้น เป็นความผิดตามมาตรา....................................
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา................................. แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ
จึงทําการเปรียบเทียบ เป็นเงิน...............................................บาท (......................................................................)
ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในวันที่ ............................................. ตามมาตรา ๑๑๐/๒ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลงชื่อ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ
(..........................................)

แบบ ทส.ปท.7
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ
(กรณีเห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ)
.................................
คดีเปรียบเทียบที่.............../..................

ที่ทําการเปรียบเทียบ..................................................

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..............
............................................................................ ผู้กล่าวหา
ระหว่าง
............................................................................ ผู้ต้องหา
ข้อหาหรือฐานความผิด...............................................................................................................................................
ผู้ ก ล่ า วหาได้ ก ล่ า วหาว่ า เมื่ อ วั น ที่ . .............เดื อ น.....................................พ.ศ. .............
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย.............................................................................
....................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................
ผู้ต้องหาให้การว่า.........................................................................................................
..............................................................................................................................................................คณะกรรมการ
เปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอแล้ว เห็นว่า
 กรณีคณะกรรมการไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ
 กรณี ค ณะกรรมการมี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บ แต่ ไ ม่ ส มควรเปรี ยบเที ยบปรั บ เนื่ องจาก
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
และขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่องดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับผู้กระทําความผิดต่อไป
ลงชื่อ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ
(..........................................)

ที่ ทส ๐๓๐๗/

กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความรวมมือในการตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง
เรียน เจาของหรือผูครอบครองอาคารทรัพยมั่นคง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ แผน
๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ๒) จํานวน ๒ แผน
๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหอาคารประเภท ค. เปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๒ แผน
๔. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด จํานวน ๗ แผน
๕. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้าํ เสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๘ แผน
ดวยกรมควบคุมมลพิษ ดําเนินโครงการตรวจสอบการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งอาคาร
บางประเภทและบางขนาด เขา ข ายเป น แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย ลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ สงมาด วย ๑ ๒ ๓ และ ๔ เพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเ ปนไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผล
บังคับใชแลว ตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หากฝาฝนมีบทกําหนดโทษทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๔ และ ๑๐๖
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๕
กรมควบคุมมลพิษ ขอความรวมมือจากทาน โปรดอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงและเก็บตัวอยางน้ําเสีย/น้ําทิ้ง และปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาวอยางเครงครัด
ทัง้ นี้ มอบหมายใหนางสาวตนน้ํา ธรรมชาติ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ เปนผูประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
กองตรวจมลพิษ
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๕๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๖

แบบ อ.1
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคาร
เลขที่ ......................
อนุญาตให้
.
เจ้าของอาคาร
อยู่บา้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ท่ี
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ข้อ 1 ทาการ
.
ที่บา้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ท่ี
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็ นที่ดินของ
.
ข้อ 2 เป็ นอาคาร
(1) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็ น
.
.
พืน้ ที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
. คัน
พืน้ ที่
ตารางเมตร
(2) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็ น
...................
พืน้ ที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
. คัน
พืน้ ที่
.
ตารางเมตร
(3) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็ น
.
.
พืน้ ที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน .
......... คัน
พืน้ ที่
ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณเลขที่
/
.
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี ้
ข้อ 3 โดยมี ..
เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ข้อ 4 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และหรือ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
(2) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย
ใบอนุญาตฉบับนีใ้ ห้ใช้ได้จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ...................
ออกให้ ณ วันที่ ...................เดือน ................. พ.ศ. ..................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
( .............................. )
ตาแหน่ง .......................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ นุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่..............
ครัง้ ที่..............
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้ นถึง
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้ นถึง
วันที่...... .... เดือน....................... พ.ศ…... วันที่...... .... เดือน..............พ.ศ........
โดยมีเงื่อนไข……………………………. โดยมีเงื่อนไข…..…………………….

การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่..............
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้ นถึง
วันที่...... .... เดือน...................... พ.ศ…...
โดยมีเงื่อนไข……………………………….

(ลายมือชื่อ).............................................. (ลายมือชื่อ).....................................
ตาแหน่ง................................................... ตาแหน่ง.........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผูอ้ นุญาต
ผูอ้ นุญาต
....................../......................./.................. .................../...................../............

(ลายมือชื่อ)..............................................
ตาแหน่ง......................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผูอ้ นุญาต
..................../......................./.....................

คาเตือน
1. ถ้าผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานที่ได้ระบุช่ือไว้ในใบอนุญาต หรือผูค้ วบคุม งานจะบอกเลิกการ
เป็ นผูค้ วบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทัง้ นีไ้ ม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้า ที่ทางแพ่งระหว่างผู้
ได้รบั ใบอนุญาตกับผูค้ วบคุมงานนัน้ ในการบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานนีผ้ ไู้ ด้รบั อนุญาตต้องระงับการดาเนินการตามที่ได้รบั
อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผคู้ วบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน คนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นแล้ว
2. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตที่ตอ้ งจัดให้มีพนื ้ ที่หรือสิ่งที่สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี ้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่
รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ท่จี อดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนัน้ ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
3. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รบั
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รบั ใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนัน้ ได้
4. ใบอนุญาตฉบับนี ้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ

แบบ ทน.ป.1

หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รือ้ ถอนอาคาร
โดยไม่ยน่ื คํารอรับอนุใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ

เลขรับที่............................................
วันที่..................................................
ลงชื่อ............................ผูร้ บั หนังสือ

เขียนที่.............................................................
วันที่.............เดือน......................................พ.ศ........................
เรียน..............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
[ ] เป็ นบุคลธรรมดา อยู่บา้ นเลขที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน............................
หมูท่ ่ี..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
[ ] เป็ นนิติบคุ คลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................
เลขทะเบียน................................มีสาํ นักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่.............................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน..............................หมู่ท่ี..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด........................... ....โดย.......................................................เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบคุ คลผูแ้ จ้ง
อยูบ่ า้ นเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูท่ ่ี...................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
มีความประสงค์จะทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รือ้ ถอนอาคาร โดยไม่ย่ืนคําร้องขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รือ้ ถอนอาคารที่บา้ นเลขที่....................
ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมูท่ ่ี.........................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................โดย...........................................................
เป็ นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดนิ เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................................................
เป็ นที่ดินของ..................................................................................................................................................
ข้อ 2 เป็ นอาคาร
(1) ชนิด..................................จํานวน..................................เพื่อใช้เป็ น...................................
โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
(2) ชนิด.................................จํานวน..................................เพื่อใช้เป็ น...................................
โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
(3) ชนิด.................................จํานวน..................................เพื่อใช้เป็ น...................................
โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน

-2ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี ้
ข้อ 3 โดยมี
(1)................................................................เป็ นสถาปนิกผูอ้ อกแบบ
(2)................................................................เป็ นสถาปนิกผูค้ วบคุมงาน
(3)................................................................เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบโคลงสร้าง
(4)................................................................เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานโครงสร้าง
(5)................................................................เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6) .............................................................. เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7) ...............................................................เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบบําบัดนํา้ เสีย
และการระบายนํา้ ทิง้
(8) ................................................................เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานระบบบําบัดนํา้ เสีย
และการระบายนํา้ ทิง้
(9) ................................................................เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบลิฟต์
(10) ..............................................................เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานระบบลิฟต์
ตามสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี ้
ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็จใน...............วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รือ้ ถอน
อาคารเมื่อ......................................และจะแล้วเสร็จเมื่อ.........................................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
จํานวน.............................บาท (......................................................)
ข้อ 6 พร้อมหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
[ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 5 ชุด ชุดละ..............................แผ่น
[ ] (2) รายการคํานวณโครงสร้างที่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 5 ชุด ชุดละ..........................................แผ่น
[ ] (3) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ
[ ] (4) แบบและรายการคํานวณระบบบําบัดนํา้ เสียและการระบายนํา้ ทิง้ ในอาคารสูงหรือ
อาคารใหญ่ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

-3[ ] (5) แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ
[ ] (6) แบบและรายการคํานวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ
[ ] (7) หนังสือรับรองว่าเป็ นผูอ้ อกแบบอาคาร ผูอ้ อกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูค้ วบคุมงาน
ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) (แบบ กทม.5) จํานวน.................................ฉบับ
[ ] (8) สําเนาใบอนุญาตของผูอ้ อกแบบอาคาร ผูอ้ อกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูค้ วบคุมงานซึ่ง
รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน....................................ฉบับ
[ ] (9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน................................ฉบับ
[ ] (10) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อ
แทนนิตบิ คุ คลผูแ้ จ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอาํ นาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิตบิ คุ คลเป็ นผูแ้ จ้ง)
[ ] (11) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การหรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลผูแ้ จ้ง
ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิตบิ คุ คลเป็ นผูแ้ จ้ง) จํานวน.......................................ฉบับ
[ ] (12) หนังสือแสดงความเป็ นตัวแทนของผูแ้ จ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของตัวแทนผูแ้ จ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณีการมอบอํานาจให้ผอู้ ่ืนแจ้งแทน)
จํานวน.....................................ฉบับ
[ ] (13) สําเนาโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่.................................................ที่จะทําการก่อสร้าง
อาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รือ้ ถอนอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน.......................ชุด
[ ] (14) สําเนาโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่.................................................ที่จะใช้เป็ นที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน..........................ชุด
[ ] (15) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดนิ ตาม (13) และหรือ (14) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบี ย นบ้านของเจ้าของที่ ดินทุกคน หรือสําเนาหนัง สื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง แสดง
วัตถุประสงค์และผูม้ ี อาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมี อาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ัดการหรือผูแ้ ทนนิติบุคคลเจ้าของที่ ดิน ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน...................................ฉบับ (กรณีเป็ นที่ดนิ ของบุคคลอื่น)
[ ] (16) หนังสือยืนยันที่จะทําการรือ้ ถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จะรือ้ ถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะรือ้ ถอนอาคารเดิม
(กรณีมีอาคารเดิมจะต้องรือ้ ถอนอยูใ่ นบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร)
[ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ ยวกับอาคารที่จะทําการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รือ้ ถอน ตาม
กฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จํานวน.....................................ฉบับ (ถ้ามี)

-4[ ] (18) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผูแ้ จ้ง
(....................................................)

หมายเหตุ (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

สั ญญาซื้อขายที่ดนิ
ทําที่………………………….
วันที่................. เดือน......................... พ.ศ……………...
สัญญาทําขึ้นระหว่าง......................................................................................................อายุ ......................ปี
ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่...............ตรอก/ซอย........................................... ถนน………………………………………...
ตําบล.................................................อําเภอ............................................จังหวัด……………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “ผูข้ าย” ฝ่ ายหนึ่ง กับ........................................................................อายุ.................ปี
ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่...............ตรอก/ซอย........................................... ถนน………………………………………...
ตําบล.................................................อําเภอ............................................จังหวัด……………………………………
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “ผูซ้ ้ื อ” อีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1.ผูข้ ายตกลงขาย และผูซ้ ้ือตกลงซื้ อที่ดินรวม.................แปลง หมายเลขแผนผัง ที่................................
ดังปรากฏตามแผนผังท้ายสัญญานี้ เนื้ อที่ประมาณ..........................ตารางวา ซึ่ งอยูท่ ี่ตาํ บล........................................
อําเภอ....................................................จังหวัด…………………………………………………………………...…
เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น...........................................บาท (................................................................................................)
ข้อ 2. ผูซ้ ้ื อได้ชาํ ระ และผูข้ ายได้รับเงินมัดจําไว้จากผูซ้ ้ือในวันทําสัญญานี้แล้วเป็ นเงิน........................บาท
(..........................................................................................) โดยชําระด้วย.................................................................
ข้อ 3. ราคาที่ดินส่ วนที่เหลืออีกจํานวน..........................บาท (.....................................................................)
ผูซ้ ้ือตกลงจะผ่อนชําระเป็ นรายเดือน ๆ ละ .................................บาท (....................................................................)
ผูซ้ ้ือตกลงจะผ่อนชําระให้ ณ ภูมิลาํ เนาของผูข้ ายให้เสร็ จสิ้ นภายในกําหนด.............ปี โดยชําระเป็ นรายเดือน ๆ ละ
...................................................บาท (..........................................................................................) การชําระให้ชาํ ระ
ภายในวันที่......................ของทุกเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน........................................พ.ศ................................เป็ นต้นไป
ข้อ 4. ผูข้ ายอนุ ญาตให้ผซู ้ ้ือเข้าครอบครองใช้สิทธิ ปลูกสร้างในที่ดินแปลงที่ซ้ือขายกันได้ตามต้องการของ
ผูซ้ ้ือนับตั้งแต่วนั ทําสัญญานี้เป็ นต้นไป
ข้อ 5. ในระหว่างการผ่อนชําระค่าที่ดินเป็ นรายเดือนนี้ หากผูซ้ ้ือมีความประสงค์จะโอนสิ ทธิ การซื้อขาย
ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น ผูซ้ ้ือต้องขอความยินยอมจากผูข้ ายก่อน และผูซ้ ้ื อจะยอมให้ผขู ้ ายมีสิทธิ เรี ยกค่าธรรมเนียม
การทําสัญญาเปลี่ยนตัวผูซ้ ้ื อจากผูร้ ับโอนได้เป็ นเงิน...........................................................................................บาท
(................................................................................................)
ข้อ 6. ผูข้ ายสัญญาว่าจะจัดการก่อสร้างถนน.................................................................................................
ขนาดกว้าง....................................เมตร ให้ผา่ นหน้าที่ดินที่ซ้ื อขาย พร้อมทั้งจะติดตั้งเสาไฟฟ้า และท่อนํ้าประปา
ให้ผา่ นหน้าที่ดินแปลงที่ซ้ื อขายกันตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็ จภายในกําหนด...................เดือน นับแต่วนั ทําสัญญานี้

ข้อ 7. หากผูข้ ายผิดสัญญา ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ บงั คับซื้ อ และเรี ยกค่าเสี ยหายได้และหากผูซ้ ้ื อผิดนัดไม่ชาํ ระเงินที่คา้ ง
ตามงวดที่กาํ หนดไว้ผูซ้ ้ื อยินยอมให้ถือว่าผูซ้ ้ื อผิดสัญญายอมให้ผูข้ ายริ บเงิ นมัดจําและเงินผ่อนชําระไว้ท้ งั หมดนั้นได้
และผูซ้ ้ื อต้องส่ งมอบที่ดินคืนให้แก่ผขู ้ ายตามสภาพที่ได้มอบไปจากผูข้ าย
ข้อ 8. ผูข้ ายสัญญาว่าจะโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินที่ซ้ื อขายกันตามสัญญานี้ให้แก่ผซู ้ ้ื อให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อย
ภายในกําหนด...........................วัน นับแต่วนั ที่ได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ ดี
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นสําคัญต่อพยาน และยึดถือไว้เป็ นหลักฐานฝ่ ายละฉบับ

ลงชื่อ............................................................ผูซ้ ้ื อ
(……………………………………...)
ลงชื่อ.............................................................ผูข้ าย
(……………………………………....)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(………………………………………)

ระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชสําหรับอาคารที่ทําการ
อาคารที่ทําการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป (อาคารประเภท ก) อาคารที่ทําการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมอาคารตั้งแต ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตร แตไมถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร (อาคารประเภท ข) และอาคารที่ทําการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุมอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (อาคารประเภท ค) สวนมากตั้งอยู
ในเขตเมืองที่เปนชุมชนหนาแนน มีพื้นที่จํากัดเนื่องจากที่ดินมีราคาแพง จึงนิยมใชงานระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชพื้นที่
กอสรางนอย แตมีคากอสรางและคาใชจายในการเดินระบบสูง ซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชงานทั่วไปสําหรับอาคาร
ประเภทดังกลาว ไดแก ระบบเอเอส ระบบเอสบีอาร ระบบบอเติมอากาศ ระบบบอกรองไรอากาศ ระบบบอกรองเติม
อากาศ และระบบถังบําบัดสําเร็จรูป
๑) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองไรอากาศ เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพที่อาศัยจุลินทรีย
ที่ดํารงชีวิต แบบ ไรอากาศและเกาะบนผิวตัวกลางในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสี ย จึงอาจจัดเปนระบบ
เจริญเติบโตแบบยึดเกาะตัวกลาง (Fixed Film Growth) ชนิดหนึ่ง มีองคประกอบสําคัญของกระบวนการบําบัด
ประกอบดวยบอกรองไรอากาศ และบอพักน้ําใส ระบบนี้ไมมีการเติมอากาศ และภายในบอกรองไรอากาศบรรจุ
ดวยตัวกลางซึ่งอาจเปนพลาสติกที่มีจําหนวยทั่วไป หรือกอนหิน กรวด หรือวัสดุที่มีลักษณะใกลเคียงเพื่อใหเปน
ตัวกลางให จุลินทรียยึดเกาะ ตัวกลางพลาสติกจะนิยมใชงานมากกวา โดยทั่วไปจะออกแบบใหน้ําเสียไหลเข า
ดานลางบอผานชั้นตัวกลางขึ้นดานบน และออกแบบใหมีบอเกรอะอยูกอนบอกรองไรอากาศเพื่อปองกันตะกอน
อุดตันชั้นตัวกลาง และระบบชนิดนี้อาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอที่จะทําใหน้ําทิ้งจากอาคารที่ทําการฯ เปนไปตาม
คามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองไรอากาศ

๒) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองเติมอากาศ หรืออาจเรียกวาระบบเจริญเติบโตแบบใชอากาศ
และยึดเกาะตัวกลาง (Fixed Film Aeration) ชนิดหนึ่ง เปนระบบที่พัฒนาตอจากระบบกรองไรอากาศเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมีองคประกอบสําคัญคลายกับระบบกรองไรอากาศ แตตางกันที่มีการเติมอากาศซึ่งมักใช
เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องจายอากาศผานหัวพนอากาศที่อยูใตชั้นตัวกลาง
บอสูบน้ําเสีย

บอเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ

บอตกตะกอน

บอพักน้าํ ทิ้ง

น้ําเสีย
น้ําทิ้ง

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองเติมอากาศ
๓) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง หรือระบบเอเอส (Activated Sludge, AS)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง หรือแบบเอเอส เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพที่ควบคุม
สภาวะในบอบําบัดใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียเพื่อใหยอยสลายหรือกินสารอินทรียในน้ําเสีย เชน
มีการเติมอากาศ ควบคุมปริมาณจุลินทรียใหพอเหมาะกับปริมาณสารอินทรียที่เปนอาหารโดยการกําจัดปริมาณ
จุลินทรียสวนเกินออกจากระบบ มีองคประกอบของการบําบัด ๔ สวนหลัก ไดแก บอเติมอากาศ บอตกตะกอน
การหมุนเวี ยนตะกอนกลับจากบอตกตะกอนมายังบ อเติมอากาศเพื่อควบคุมปริ มาณจุลินทรี ยใหเ หมาะสมตอ
ปริมาณอาหาร และการกําจัดตะกอนสวนเกินออกจากระบบ
ระบบบํ าบัด น้ําเสีย แบบเอเอสจําแนกได หลายชนิด เช น ระบบเอเอสธรรมดา ระบบเอเอสกวน
สมบูรณ ระบบเอเอสยืดเวลา ระบบเอเอสแบบเอสบีอาร และระบบเอเอสแบบคลองวนเวียน เปนตน โดยทั่วไปหากเปน
ระบบที่ออกแบบและเดินระบบอยางถูกตอง (เติมอากาศ ๔-๘ ชั่วโมง ตกตะกอน ๒ ชั่วโมง มีคาออกซิเจนละลาย
๒-๓ มิลลิกรัมตอลิตร) ลักษณะตะกอนในบอเติมอากาศจะมีตะกอนเขมขน มีสีน้ําตาลเขมหรือคลายสีกาแฟ ทั้งนี้
อาจมีระบบเอเอสบางชนิดที่ไมจําเปนตองมีการกําจัดตะกอนสวนเกิน เนื่องจากควบคุมระบบใหจุลินทรียในระบบ
มีอายุตะกอนมาก และมีตะกอนสวนเกินที่ตองกําจัดนอยมาก

แผนผังระบบน้ําเสียแบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา
คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๒

๔) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพหรืออารบีซี เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
กลไกการทํางานของระบบในการบําบัดน้ําเสีย อาศัย เชื้ อจุลิน ทรี ยแบบใชอากาศจํานวนมากในการยอยสลาย
สารอินทรียในน้ําเสีย ซึ่งเชื้อจุลินทรียจะยึดเกาะอยูบนแผนจานหมุนทรงกระบอกซึ่งวางจุมอยูในถังบําบัด แผนจาน
หมุนทรงกระบอกนี้จะหมุนอยางชาๆ เมื่อหมุนขึ้นพนน้ําและสัมผัสอากาศจะพาเอาฟลมน้ําเสียขึ้นสูอากาศ ทําให
จุ ลิ น ทรี ย ได รั บ ออกซิ เ จนจากอากาศ เพื่ อใชในการย อยสลายหรื อเปลี่ย นรู ป สารอิ น ทรี ยเ หลา นั้น ใหเ ปน กา ซ
คารบอนไดออกไซด น้ํา และเซลลจุลินทรีย ตอจากนั้นแผนจานจะหมุนลงไปสัมผัสน้ําเสียในถังบําบัดอีกครั้ง ทําให
ออกซิเจนสวนที่เหลือผสมกับน้ําเสีย ซึ่งเปนการเติมออกซิเจนใหกับน้ําเสียอีกสวนหนึ่ง สลับกันเชนนี้ตลอดไป
เปนวัฏจักร แตเมื่อมีจํานวนเชื้อจุลินทรียยึดเกาะแผนจานหมุนมากขึ้น จะทําใหมีตะกอนจุลินทรียบางสวนหลุด
ลอกจากแผนจาน และไหลออกจากถังบําบัดเขาสูถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลินทรียและน้ําทิ้ง ทําใหน้ําทิ้งที่
ออกจากระบบมีคุณภาพดีขึ้น

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ
๕) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor, SBR)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอารเปนระบบเอเอสชนิดหนึ่ง มีลักษณะเดนคือ มีบอเติมอากาศ
และบอตกตะกอนเปนบอบําบัดเดียวกัน และมีองคประกอบกระบวนการบําบัดคลายกับระบบเอเอสทั่วไป ไดแก
การเติมอากาศ การตกตะกอน และการกําจัดตะกอนสวนเกิน แตไมมีการหมุนเวียนตะกอนเนื่องจากบอเติมอากาศและ
บอตกตะกอนเปนบอเดียวกัน มีระยะเวลาการเติมอากาศและตกตะกอนใชเกณฑใกลเคียงกับระบบเอเอส กลาวคือ เติม
อากาศอยางนอยตั้งแต ๔ ชั่วโมงขึ้นไป ตกตะกอน ๒ ชั่วโมง เปนตน โดยทั่วไปแบงกระบวนการทํางานของระบบ
เปน ๕ ระยะ ไดแก ระยะเติมน้ําเสีย เติมอากาศ ตกตะกอน ระบายน้ําใส และระยะพัก และพบวาภายในระยะเวลา ๑ วัน
อาจมี รอบการทํ า งานเพื่ อบํ า บั ดน้ํ า เสี ย ๒ - ๓ รอบต อวั น ระบบเอสบี อาร มีแนวโน มได รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น
เนื่องจากใชพื้นที่กอสรางนอยและสามารถปรับรูปแบบการเดินระบบใหกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๓

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร
๖) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูป (Compact Plant)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูปเปนระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งสวนมากผลิตจากถังไฟเบอรกลาส
และมีจําหนายในทองตลาดทั่วไป มีรูปรางเปนทรงกลม ทรงกระบอกหรือที่เรียกวารูปรางแคปซูล และมีขนาด
แตกตางกันตามรุนและบริษัทผูผลิต อาจติดตั้งใตดินหรือบนดินก็ได ปจจุบันมีทั้งประเภทที่กระบวนการบําบัดเปนระบบ
บอกรองไรอากาศ ระบบบอกรองเติมอากาศ และระบบเอเอส จึงอาจทําใหมีประสิทธิภาพแตกตางกัน หากเปนประเภท
บอกรอง ไรอากาศ หรือบอกรองเติมอากาศ อาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอที่จะทําใหน้ําทิ้งจากอาคารที่ทําการฯ เปนไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และหากเปนแบบระบบเอเอสซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวาและอาจทําใหน้ําทิ้งเปนไปตามคา
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดได

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๔

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูปแบบไมเติมอากาศ

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๕

เลมที่ 113

เลขที่ 1

แบบบันทึกการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ/เรื่องรองเรียน
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ตนน้ํา ธรรมชาติ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ/หรือปฏิบัติหนาที่
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ และคณะ
ไดเขาตรวจสอบ อาคารทรัพยมั่นคง
.
ตั้งอยูที่ ๑๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
.
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๑ ๙๙๔๑
โทรสาร
เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เจาหนาที่ผตู รวจสอบไดแจงอํานาจหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
และชองทางการรองเรียนใหทราบแลว
ขณะตรวจสอบปรากฏขอเท็จจริงเบื้องตนวา
.

๑. อาคารทรัพยมั่นคง เปนอาคารที่ทําการของเอกชน มีพื้นที่ใชสอย ๑๙,๙๑๖ ตารางเมตร ตามใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) เลขที่ ๒๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.
ดีเวล็อปเมนท จํากัด เปนเจาของอาคาร เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษอาคารประเภท ข
๒. มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ ชุด มีการระบาย
น้ําทิ้งออกสูภ ายนอก จํานวน ๑ จุด ลงทอระบายน้ําสาธารณะดานหนาอาคาร
๓. ขณะตรวจสอบมีการเปดใชงานระบบบําบัดน้ําเสียตามปกติ ไมมีเครื่องจักร/อุปกรณชํารุด เก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
ระบายน้ําทิ้งมาตรวจสอบ จํานวน ๑ จุด เวลา ๑๐.๓๐ น. พารามิเตอร BOD SS TDS TKN Oil&Grease ซัลไฟด คาความเปน
กรดและดาง เทากับ ๗.๒ ลักษณะน้ําทิ้งเหลือง ใส มีกลิ่นกาซไขเนา และขณะเก็บตัวอยางน้ําทิ้งไมมีน้ําทิ้งจากแหลงอื่นเขามาปน
ทั้งนี้ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากปลายทอระบายน้ําทิ้งได เนื่องจากเปนฝาทอคอนกรีต เปดไมได
๔. อาคารทรัพยมั่นคง สามารถแสดงผลวิเคราะหตัวอยางน้ําทิ้งยอนหลังได
๕. อาคารทรัพยมั่งคง ไมไดดําเนินการจัดเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนรายวันตามแบบ ทส. ๑ และ
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือนสงใหเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ทส. ๒
๖. เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ไดใชแบบสอบถามความโปรงใสทางระบบ Online แลว

ในการตรวจสอบครั้งนี้ เจาหนาที่ไดเก็บตัวอยาง /ตรวจวัด  น้ําเสีย/น้ําทิ้ง  อากาศ  เสียง  กากของเสีย
 อื่น ๆ (ระบุ)
จํานวน ๑ ตัวอยาง รหัสตัวอยาง PCD เวลา ๑๐.๓๐ น. pH ๗.๒ .
โดยไดรับความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครองหรือผูแทนสถานประกอบกิจการขางตน ซึ่งเจาหนาที่และคณะ มิไดกระทําการใดๆ
ใหเกิดความเสียหายหรือไรประโยชนตอทรัพยสินของสถานประกอบกิจการดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อผูตรวจสอบ และผูนําตรวจสอบ
ไวเปนหลักฐาน
..........................................................
(...นางสาวตนน้ํา ธรรมชาติ...)
ตําแหนง..เจาพนักงานควบคุมมลพิษ....
ผูตรวจสอบ

.........................................................
(.........นายทรัพยสิน มั่นคง..........)
ตําแหนง ....เจาของอาคาร................
เจาของ/ผูครอบครอง/ผูแทนสถานที่
ผูนําตรวจสอบ

..........................................................
(......นายรักษน้ํา รักษปา................)
ตําแหนง ..นายชางเทคนิค กรมควบคุมมลพิษ...
ผูรวมตรวจสอบ

..........................................................
(..........นายเปนมิตร จิตใจดี.........)
ตําแหนง ......ชางประจําอาคาร..........
ผูรวมตรวจสอบ

กตพ-น๐๕

แบบบันทึกการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการ
วันที่...๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ..๒๕๖๕..
เวลา....๑๐.๐๐............-.....๑๒.๐๐........น.
ชื่อผูนําตรวจสอบ ..นายทรัพยสิน มั่นคง ................................ตําแหนง.......เจาของอาคาร.....................................
โทรศัพท...๐ ๒๒๖๑ ๙๙๔๑.....................................................โทรสาร.....................................................................
ผูตรวจสอบ....นางสาวตนน้ํา ธรรมชาติ....ตําแหนง....เจาพนักงานควบคุมมลพิษ.... หนวยงาน....กรมควบคุมมลพิษ...
ผูรวมตรวจสอบ
๑) ...นายรักษน้ํา รักษปา...........................ตําแหนง......นายชางเทคนิค...... หนวยงาน.....กรมควบคุมมลพิษ......
โทรศัพท...๐ ๒๒๙๘ ๒๕๑๑........................โทรสาร........๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๖.............................................................
๒) .......................................................................ตําแหนง....................................... หนวยงาน...............................
โทรศัพท..............................................................โทรสาร............................................
๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่ออาคาร....อาคารทรัพยมั่นคง.................................................................................................................................
[ ] ราชการ [ ] รัฐวิสาหกิจ [ ] เอกชน [ ] อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................
ที่ตั้ง เลขที่...๑๐๔...หมูที่....-......ซอย..สุขุมวิท ๒๑ (อโศก)...ถนน.......-....ตําบล/แขวง...คลองเตยเหนือ..................
อําเภอ/เขต....วัฒนา.................จังหวัด....กรุงเทพมหานคร..........รหัสไปรษณีย.......................................................
โทรศัพท.....๐ ๒๒๖๑ ๙๙๔๑............โทรสาร..........-.........................เขตปกครอง..................................................
พิกัดดาวเทียม (GPS) [ ] 47 P [ ] 48 P X
Y
Y
[ ] นอกเขต พื้นที่ใหบริการระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
[ ] ในเขต
๑.๒ ชื่อเจาของ [ ] บุคคล [ ] นิติบุคคล.........บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด....................................
[ ] ที่อยู เชนเดียวกับขอ ๑.๑
ที่อยูเลขที่......หมูที่............ซอย..........................ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท....................................................โทรสาร...........................................
๑.๓ ใบอนุญาต
[ ] ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) [ ] ไมสามารถแสดงใบอนุญาตได
เลขที่.....๒๑๓/๒๕๕๕................เมื่อวันที่.....๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕..ออกโดย...สํานักงานเขตวัฒนา...............
เลขที่..........................................เมื่อวันที.่ .......................................ออกโดย...................................................
[ ] เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (กรณีไมสามารถแสดง อ.๑ ได)
[ ] ใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลง
การใชอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ (แบบ กทม. ๖)
[ ] แบบสงขอมูลการใชงานอาคาร การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุม (บพอ.๑)
[ ] อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

-๒๑.๔ จํานวนอาคาร........๑..........หลัง พื้นที่ใชสอย........๑๙,๙๑๖.................ตารางเมตร
ประเภทอาคาร [ ] ประเภท ก ( > ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร) [ ] ประเภท ข (๑๐,๐๐๐ - < ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)
[ ] ประเภท ค (๕,๐๐๐ - < ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) [ ] ไมเขาขายอาคารประเภท ก หรือ ข หรือ ค

** กรณีไมเขาขายอาคารประเภท ก หรือ ประเภท ข ไมตองทําแบบสอบถามตอ ใหผูนําตรวจลงนามใหแบบบันทึก **

๑.๕ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ๘ 1
[ ] ไมเขาขายตองจัดทํา
[] เขาขายตองจัดทํา
[] ดําเนินการ
[ ] ไมไดดาํ เนินการ เนื่องจาก....................................................................
๒. ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้ง
๒.๑ แหลงน้ําใช [] น้ําประปา [ ] น้ําบาดาล [ ] อื่นๆ ระบุ..................................................................................
ปริมาณน้าํ ใช............๑๕๐...........................ลบ.ม./วัน
๒.๒ ปริมาณน้ําเสีย............๑๒๐..........................ลบ.ม./วัน
๒.๓ ระบบบําบัดน้ําเสีย
[] มี ๑) ชนิด….…ตะกอนเรง.......................................................................................
ขนาด.....๒๐๐................ลบ.ม. จํานวน....๑ ชุด....................
๒) ชนิด……………………........................................................................................
ขนาด.........................ลบ.ม. จํานวน..........................
[ ] รองรับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษอื่น
ระบุ.................................................................................................................
[ ] ไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจาก..................................................................
[ ] ไมมี ระบุวิธีการจัดการ................................................................................................
ผูควบคุมดูแลระบบ [] ดําเนินการเอง [ ] จางทีป่ รึกษา ระบุ.....................................................................

๒.๔ การเปดใชงานระบบ [] เปดใชงาน
[] ปกติ
[ ] บางสวน ระบุ..........................................................................................
[ ] ไมเปดใชงาน ระบุเหตุผลและภาพถาย.................................ตั้งแต.....................
๒.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติขอมูลการจัดทํา
บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้าํ เสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
๑) มีการบันทึกขอมูลตามแบบ ทส. ๑
 มี
 ไมมี
๒) มีการรายงานขอมูลตามแบบ ทส. ๒
 มี
 ไมมี
(ตรวจสอบที่ ทสจ./ฝตบ. หรือที่แหลงกําเนิดมลพิษ)

อื่นๆ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๒.๖ การระบายน้ําทิ้ง
ออกสูภายนอก
1

[] มี จํานวน....๑.....จุด บริเวณ.......ดานหนาอาคาร............................................
[ ] ไมมี เนื่องจาก.....................................................................................................

อาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน ที่มีความสูงตั้งแต ๒๓ เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
๒
คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

แหลงรองรับน้ําทิ้ง

-๓[ ] ระบบบําบัดน้าํ เสียรวมของ................................................................(แนบเอกสาร)
[] ทอระบายน้ําสาธารณะ
[ ] คลอง/แมน้ํา ระบุ........................................................................................................
[ ] อื่นๆ ระบุ….................................................................................................................

๒.๗ การระบายน้าํ เสีย
โดยไมผา นการบําบัด (by-pass)

[] ไมมี
[ ] มี จํานวน............จุด บริเวณ................................................................
.............................................................................................(ภาพถาย)

๒.๘ ผลวิเคราะหน้ําทิง้ ที่ผา นมา
[] มี ผลวิเคราะหยอ นหลัง ..๑.... ครั้ง (แนบสําเนาผลวิเคราะห)
[ ] เปนไปตามมาตรฐาน
[] ไมเปนไปตามมาตรฐาน ระบุ.....บีโอดี เกินมาตรฐาน............................................................................
[ ] ไมมี
๒.๙ การเก็บตัวอยางน้าํ (พารามิเตอรที่ตองตรวจสอบ ไดแก pH, BOD, SS, Fat Oil and Grease, TKN Sulfide ตะกอน
หนัก และคาสารละลายไดที่เพิม่ ขึน้ จากน้าํ ใชปกติ)
[] เก็บตัวอยาง จํานวน.....๑........จุด
[ ] ไมไดเก็บตัวอยาง เนื่องจาก................................................................................................................................
จุดเก็บตัวอยาง*

รหัสตัวอยาง

วันที่

เวลา

pH

๔

PCD

๑ มี.ค.๒๕๖๐

๑๐.๓๐ น.

๗.๒

ลักษณะทางกายภาพ เคมีเบื้องตน
สี/ความ
กลิ่น
อื่นๆ
ขุน
เหลือง ใส มีกลิ่นกาซ อุณหภูมิ ๒๙ องศาเซลเซียส
ไขเนา การนําไฟฟา ๙๒๘ ไมโคร
ซีเมนต
ความเค็ม ๐.๒ ppt
คลอไรด ๐ มก/ล.

* ใหระบุจุดเก็บตัวอยาง ดังนี้ (ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางตามแผนผังที่แนบ)
๑ คือ ปลายทอระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอก
๖ คือ บอพักน้ําทิ้งขณะระบายออกสูภายนอก
๒ คือ ปลายรางระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอก
๗ คือ บอพักน้ําทิ้งที่จะระบายออกสูภายนอก
๓ คือ รางระบายน้ําทิ้ง
๘ คือ ปลายทอระบายน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสียบอสุดทาย
๔ คือ ทอระบายน้ําทิ้ง
๙ คือ บอบําบัดน้ําเสียบอสุดทายขณะระบายออกสูภ ายนอก
๕ คือ ปลายทอระบายน้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้ง
๑๐ คือ บอบําบัดน้ําเสียบอสุดทายที่จะระบายออกสูภ ายนอก

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๓

-๔-

แผนภาพขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง

บอพัก
น้ําทิ้ง

บอเกรอะ
บอรวบรวมน้ําเสีย

อาคารทรัพยมั่นคง

บอเติมอากาศ
Sludge retern

บอตกตะกอน
จุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง

บอพักน้ําทิ้ง

ถนนสุขุมวิท

ทอระบายน้ําทิ้ง
จุดระบายน้ําทิ้ง

๒.๑๐

คาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
คาจางบุคลากร.… ๑๐,๐๐๐…......... บาท/เดือน
คาไฟฟา…………....๒๐,๐๐๐............. บาท/เดือน
คาบํารุงรักษา…….๑๐,๐๐๐.............. บาท/เดือน
รวมทั้งสิ้น………….๔๓,๐๐๐ …......... บาท/เดือน

คาสารเคมี………….......-..…….................. บาท/เดือน
คาวิเคราะหตัวอยาง………๓,๐๐๐……..... บาท/เดือน
อื่นๆ…………………........-.......................... บาท/เดือน

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๔

-๕๓. ปญหาอุปสรรค
..................-.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๔. ขอเสนอแนะ
.................-.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ และคณะ ไดรับความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครอง
หรือผูแทนของแหลงกําเนิดมลพิษ (ผูนําตรวจสอบ) โดยมิไดกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องจักร
อุปกรณ หรือทรัพยสินของแหลงกําเนิดมลพิษ และมิไดกระทําการใดๆ อันเปนการจูงใจ ใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ
หลอกลวง หรือโดยมิชอบดวยประการอื่น เพื่อจูงใจใหผูนําตรวจสอบใหขอมูลรายละเอียดตามบันทึกการตรวจสอบ
แหลงกําเนิดมลพิษฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูนําตรวจสอบไดอานขอความทั้งหมดโดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองตามที่ไดให
ขอมูลตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษ (ผูตรวจสอบ) จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ...........................................................
(...นางสาวตนน้ํา ธรรมชาติ...)
ตําแหนง...เจาพนักงานควบคุมมลพิษ......
ผูตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................
(...นายรักษน้ํา รักษปา ...)
ตําแหนง....นายชางเทคนิค.......
พยาน

ลงชื่อ...........................................................
(.....นายทรัพยสิน มั่นคง..........)
ตําแหนง..............เจาของอาคาร................
เจาของ/ผูครอบครอง/ผูแทนของแหลงกําเนิดมลพิษ

ผูนําตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................
(....นายเปนมิตร จิตใจดี....)
ตําแหนง.......ชางประจําอาคาร............
พยาน
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน

๕

-๖รายการขอมูลเอกสารที่ตองการ
รายการเอกสาร

วัน เดือน ปที่ตองจัดสง

กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘.........
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๕๙๖
www.pcd.go.th
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๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ
สวนตรวจมลพิษ ๒ / กตพ. โทร. ๒๕๑๑
ที่
กตพ.
/๒๕๖๕
วันที่
กุมภาพันธ ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารที่ทําการของเอกชนชื่ออาคารทรัพยมั่งคง
เรียน ผอ.กตพ. ผาน ผอ.สตพ.๒
เรื่องเดิม
กตพ. ดําเนินโครงการตรวจสอบการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซึ่งเขาขาย
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพื้นที่คลองแสนแสบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเท็จจริง
สตพ.๒ ดํา เนิน การตรวจสอบระบบบํา บัด น้ํา เสีย และการระบายน้ํา ทิ้ง ของอาคารทรัพ ยมั่ง คง
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ปรากฏวา
๑. อาคารทรัพยมั่นคง ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เปนอาคารขนาด ๓๐ ชั้น จํานวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใชสอย เทากับ ๑๙,๙๑๖ ตารางเมตร ตามใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร แบบ อ. ๑ เลขที่ ๒๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ขออนุญาตกอสรางโดยบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด และปจจุบันอาคารทรัพยมั่นคงยังคงมีบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.
ดีเวล็อปเมนท จํากัด เปนเจาของอาคาร เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษอาคารประเภท ข. มีระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตะกอนเรง จํานวน ๑ ชุด ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน มีการระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอก จํานวน ๑ จุด
ลงทอระบายน้ําสาธารณะดานหนาอาคาร ขณะตรวจสอบมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตามปกติ ไมมีเครื่องจักร/
อุปกรณชํารุด และไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากปลายทอระบายน้ําทิ้งที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอมได เนื่องจาก
ฝาทอเปนฝาคอนกรีต เปดไมได จึงเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอระบายน้ําทิ้ง ซึ่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณา
แลวเห็นวาเปนตัวแทนน้ําทิ้งมาตรวจสอบ จํานวน ๑ จุด ปรากฏวา มีคาความเปนกรดและดาง เทากับ ๗.๗ คาบีโอดี
เทากับ ๓๖.๘ มิลลิกรัมตอลิตร คาสารแขวนลอย เทากับ ๑๘ มิลลิกรัมตอลิตร คาซัลไฟด นอยกวา ๑ มิลลิกรัม
ตอลิตร คาสารที่ละลายไดทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากน้ําใชปกติ เทากับ ๒๐๙ มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ํามันและไขมัน นอยกวา
๕ มิลลิกรัมตอลิตร และคาทีเคเอ็น เทากับ ๓๔.๘ มิลลิกรัมตอลิตร ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด
๒. ผลวิเคราะห...

-๒๒. ผลวิเคราะหตัวอยางน้ําทิ้งของอาคารทรัพยมั่นคง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดย Cnvi Co.,Ltd
พบวา มีคาความเปนกรดและดาง คาซัลไฟด คาน้ํามันและไขมัน คาสารแขวนลอย คาสารที่ละลายไดทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น
จากน้ําใชปกติ คาตะกอนหนัก และทีเคเอ็น เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด แตมีคาบีโอดี ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
๓. อาคารทรัพยมั่นคง ไมมีการจัดทําบันทึกขอมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายวันตามแบบ ทส.๑
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือนตามแบบ ทส.๒ ตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามมาตรา ๘๐ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ขอพิจารณา
๑. อาคารทรัพยมั่นคง เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษอาคารประเภท ข และมีการระบายน้ําทิ้งไมเปนไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรมีหนังสือแจงสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานถึง
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด
๒. อาคารทรัพยมั่นคง ไมมกี ารจัดทําบันทึกขอมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายวันตามแบบ ทส.๑
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือนตามแบบ ทส.๒ เห็นควรดําเนินการแจงความตอพนักงาน
สอบสวน เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายกับกรรมการบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง อคพ. ที่แนบมาพรอมนี้
(นางสาวตนน้ํา ธรรมชาติ)
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
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๒

