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 ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
ภำคผนวก ฒ ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของ 

เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. และอำคำร
ประเภท ค.   

ภำคผนวก ณ แบบใบยืม และคืนพัสดุ (ด้ำนน  ำและดิน)  
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สารบัญ (ต่อ) 
 

ภำคผนวก ต ใบขอรับบริกำรและยืมอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อม 
ภำคผนวก ถ ตัวอย่ำงหนังสือขอควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบกำรระบำยน  ำทิ ง 
ภำคผนวก ท ใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื อถอนอำคำร (อ.๑) 
ภำคผนวก ธ หนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื อถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำม

มำตรำ ๓๙ ทวิ 
ภำคผนวก น หนังสือสัญญำซื อขำยอำคำร 
ภำคผนวก บ หนังสือสัญญำซื อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
ภำคผนวก ป หนังสือสัญญำเช่ำอำคำร 
ภำคผนวก ผ ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ 
ภำคผนวก ฝ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ภำคผนวก พ ระบบบ ำบัดน  ำเสียที่นิยมใช้ส ำหรับอำคำรที่ท ำกำร 
ภำคผนวก ฟ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน  
ภำคผนวก ภ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำร 
ภำคผนวก ม ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
 
 ๑ มำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบน  ำทิ งจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ 10  
 ๒  รายการจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์/ขวดเก็บตัวอย่าง/สารเคมี ๑8  
  เพ่ือตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน  าทิ ง 
 ๓  รายการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 21 
  และเก็บตัวอย่างน  าทิ ง  
 ๔  รายการเอกสารและแหล่งที่มาของเอกสารที่จ าเป็นในการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ๒6 
  ประเภทอาคารที่ท าการฯ 
 ๕  ปริมาตรตัวอย่างน  า การรักษาสภาพและระยะเวลาเก็บรักษาสภาพตัวอย่างแต่ละพารามิเตอร์ ๔4 
 ๖  รายการภาพถ่ายเพ่ือใช้ประกอบรายงานผลการตรวจสอบ ๔5 
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สารบัญรูป 
 

รูปที่                                                                                                   หน้า 
 
   ๑  เครื่องมือที่ใช้ในภาคสนาม ๑9 
   ๒  ขวดเก็บตัวอย่างน  า 20  
   ๓  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน  า 20 
   ๔  สารเคมีส าหรับรักษาสภาพตัวอย่างน  า 20 
   ๕  แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 22 
 ๖  เอกสารเผยแพร่ 22 
 ๗  ระบบบ าบัดน  าเสียแบบอิสระเฉพาะอาคาร 31 
 ๘  ระบบบ าบัดน  าเสียเฉพาะกลุ่มอาคาร 32 
 ๙  ระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลาง 32 
 ๑๐   แบบแปลนระบบบ าบัดน  าเสีย 33 
 ๑๑   ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อเกรอะ 33 
 ๑๒  ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อกรองไร้อากาศ 33 
 ๑๓   ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อกรองเติมอากาศ ๓4 
 ๑๔  ระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่ง ๓4 
 ๑๕ ระบบบ าบัดน  าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ๓4 
 ๑๖  ระบบบ าบัดน  าเสียแบบเอสบีอาร์ ๓5 
 ๑๗ ระบบบ าบัดน  าเสียแบบถังบ าบัดส าเร็จรูป ๓5 
 ๑๘  การเก็บตัวอย่างน  าทิ งจากปลายท่อระบายน  าทิ ง 39 
 ๑๙ การเก็บตัวอย่างน  าในบ่อพักน  าทิ งที่จะระบายออกสู่ภายนอก 40 
 ๒๐  การเก็บตัวอย่างน  าทิ งที่ไหลผ่านฝายน  าล้น (weir) 40 
 ๒๑  การบันทึกภาพขณะที่ท าการเก็บตัวอย่าง และลักษณะน  าทิ ง 40 
 ๒๒  ลักษณะสีของน  าทิ ง 41 
 ๒๓  ตัวอย่างฉลากปิดขวดเก็บตัวอย่าง 42 
 ๒๔  การเขียนขวดเก็บตัวอย่างน  า  43 
 ๒๕  การรักษาสภาพตัวอย่างน  า ๔4 
 ๒๖  ตัวอย่างการถ่ายภาพเพ่ือใช้ประกอบผลการตรวจสอบ ๔6 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
 อำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพ้ืนที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ
อำคำรประเภท ก ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำรเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม อำคำรที่ท ำกำร
ของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอำคำร
หรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ
อำคำรประเภท ข ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำรเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) 
และอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกัน
ทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ค ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดให้
อำคำรประเภท ค. เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ หรือของเอกชนที่เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ มีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด เพ่ือบ ำบัดน้ ำเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด และบันทึก
รำยละเอียดสถิติหรือข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.๑ และสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัด
น้ ำเสียตำมแบบ ทส.๒ อีกทั้งตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก ำหนดใหเ้จ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีอ ำนำจเข้ำตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือเขตที่ตั้งของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสภำพกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือควบคุมกำร
ปล่อยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตรวจบันทึกรำยละเอียดสถิติหรือข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ หำกพบกำรฝ่ำฝืนสำมำรถใช้อ ำนำจตำมที่
กฎหมำยก ำหนดในกำรออกค ำสั่งทำงปกครองได้  
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  บทท่ี ๒ 
นิยาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. ค านิยาม 
  
 ๑.๑ แหล่งก าเนิดมลพิษ๑ หมำยควำมว่ำ กุมกน โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำร สิ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ 
สถำนที่ประกอบกิจกำรใดๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มำอองมลพิษ  
 ๑.๒ อาคาร๒ หมำยควำมว่ำ อำคำรที่ก่อสร้ำงอึ้น ไม่ว่ำจะมีลักษณะเป็นอำคำรหลังเดียวหรือเป็นกลุ่ม
อองอำคำรซึ่งตั้งอยู่ภำยในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่ำจะมีท่อระบำยน้ ำท่อเดียว หรือมีหลำยท่อที่เกื่อม
ติดต่อกันระหว่ำงอำคำรหรือไม่ก็ตำม ซึ่งได้แก่   
  ...  
  (๗) อำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศและอองเอกกน 
  ...  
 ๑.๓ อาคารที่ท าการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ อาคารประเภท ก๒ หมำยถึง อำคำรที่ท ำกำร
อองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือ
กลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึ้นไป 
 ๑.๔ อาคารที่ท าการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ อาคารประเภท ข๒ หมำยถึง อำคำรที่ท ำกำร
อองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพ้ืนทีใ่ก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือ
กลุ่มอองอำคำรตั้งแต ่๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
 ๑.๕ อาคารที่ท าการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ อาคารประเภท ค๒ หมำยถึง อำคำรที่ท ำกำร
อองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือ
กลุ่มอองอำคำรตั้งแต ่๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
 ๑.๖ น้ าทิ้ง๒ หมำยควำมว่ำ น้ ำเสียที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียแล้วจนเป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน้ ำทิ้งตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด 
 
 
 
 
 
 
                                                 
๑ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
 และบางขนาด 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๕ 

 ๑.๗ แหล่งน้ าสาธารณะ๓ ให้หมำยควำมรวมถึง ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะด้วย 
 ๑.๘ การบ าบัดน้ าเสีย๓ หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรท ำหรือปรับปรุงน้ ำเสียเพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด แต่ทั้งนี้ ห้ำมมิให้ใก้วิธีกำรท ำให้เจือจำง 
(Dilution) 
 ๑.๙ รัฐวิสาหกิจ๔ หมำยควำมว่ำ  
  (๑) องค์กำรอองรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรอองรัฐบำลหรือกิจกำรอองรัฐ  
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. บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำกกำรและ/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) องค์กำรอองรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรอองรัฐบำลหรือกิจกำรอองรัฐบำล
ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้นและหมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้ำอองแต่ไม่รวมถึงองค์กำรหรือ
กิจกำรที่มวีัตถุประสงค์เฉพำะเพ่ือสงเครำะห์หรือส่งเสริมกำรใดๆที่มิใก่ธุรกิจ  
    (๒) บริษัทจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงกำรเมืองที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำและหรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบหรือ 
    (๓) บริษัทจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงกำรเมืองที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำและหรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสำม 
 
 
 
 
                                                 
๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทีจ่ะตอ้งถูกควบคุมการปลอ่ยน้ าเสียลง

สู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดลอ้ม 
๔ พระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๖ 

 ๑.๑๒ รัฐวิสาหกิจ๗ หมำยควำมว่ำ 
 (๑) องค์กำรอองรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรอองรัฐบำล หรือกิจกำรอองรัฐตำม
กฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนัน้ และหมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้ำออง 
 (๒) บริษัทจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำกกำรที่เรียกกื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสำหกิจตำม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบหรือ 
 (๓) บริษัทจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำกกำรที่ เรียกกื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและหรือ รัฐวิสำหกิจตำม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ
ร้อยละห้ำสิบ 
 ๑.๑๓ รัฐวิสาหกิจ๘ หมำยควำมว่ำ 

 (ก) องค์กำรอองรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรอองรัฐบำล กิจกำรอองรัฐ 
ซึ่งมีกฎหมำยจัดตั้งอึ้นหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำออง 

 (อ) บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำกนจ ำกัด ที่หน่วยงำนอองรัฐหรือรัฐวิสำหกิจตำม (ก) มีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ 

 (ค) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำกนจ ำกัด ที่หน่วยงำนอองรัฐและรัฐวิสำหกิจตำม (ก) หรือ (อ) 
หรือรัฐวิสำหกิจตำม (ก) และ (อ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบ โดยให้ค ำนวณเฉพำะทุนตำมสัดส่วนที่เป็นออง
หน่วยงำนอองรัฐเท่ำนั้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๗ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๘ พระราชบัญญัตกิารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๗ 

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

 ๒.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ภาคผนวก ก) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
  กฎหมำยนี้กล่ำวถึง กฎระเบียบ อ้อบังคับและอ้อปฏิบัติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรควบคุมควำมม่ันคงแอ็งแรง 
ควำมปลอดภัย กำรสำธำรณสุอ กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่กำรจรำจรอองอำคำรต่ำงๆ ตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำกบัญญัตินี้ ยังมีกฎหมำยล ำดับรองภำยใต้พระรำกบัญญัติ
ดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑) กฎกระทรวง ฉบับที ่๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำกบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(ภาคผนวก ข) อ้อ ๓ “อำคำรประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบกำรระบำยน้ ำและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปรับปรุงน้ ำเสียจำกอำคำรให้เป็นน้ ำทิ้งที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในอ้อ ๔ 
ก่อนที่จะระบำยลงสู่แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง 
   (๑) อำคำรประเภท ก ... 
    (จ) อำคำรที่ท ำกำรอองรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเอกกน ที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกกั้นในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึน้ไป ... 
   (๒) อำคำรประเภท อ ... 
    (ก) อำคำรที่ท ำกำรอองรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเอกกน  
ที่มี พ้ืนที่รวมกันทุกกั้นในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลั งรวมกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตรแต ไมถึง  
๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร ...  
   (๓) อำคำรประเภท ค ... 
    (ฉ) อำคำรที่ท ำกำรอองรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเอกกน ที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกกั้นในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรแตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร ...  
  ๒) กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่อนผัน หรือก ำหนดเงื่อนไอในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ภาคผนวก ค) อ้อ ๒ ก ำหนดให้อำคำรอองกระทรวง ทบวง กรม ที่ใก้ในรำกกำร
หรือใก้เพ่ือสำธำรณะประโยกน์ อำคำรอองรำกกำรส่วนท้องถิ่น ที่ใก้ในรำกกำรหรือใก้เพ่ือสำธำรณะประโยกน์ 
อำคำรอององค์กำรอองรัฐที่จัดตั้งอึ้นตำมกฎหมำย ที่ใก้ในกิจกำรอององค์กำรหรือใก้เพ่ือสำธำรณะประโยกน์ อำคำร
ที่ท ำกำรอององค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออำคำรที่ท ำกำรอองหน่วยงำนที่ตั้งอึ้นตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทย
กับรัฐบำลต่ำงประเทศ อำคำรที่ท ำกำรสถำนฑูตหรือสถำนกงสุลต่ำงประเทศ ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอออนุญำต
ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร รวมทั้งกำรรื้อถอนอำคำรจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น และยกเว้นกำรเป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใก้แต่ต้องจัดส่งแผนผังบริเวณแบบแปลน และรำยกำร
ประกอบแบบแปลนให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อนไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
 
 
 
 
 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๘ 

 ๒.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
  กล่ำวถึงหลักกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ ได้แก่ กำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษ
จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ กำรก ำหนดประเภทอองแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม หน้ำที่อองเจ้ำอองหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ อ ำนำจหน้ำที่อองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษใน
กำรควบคุมก ำกับดูแลให้แหล่งก ำเนิดมลพิษปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยซ่ึงมีมำตรำ และกฎระเบียบที่เกี่ยวอ้อง ดังต่อไปนี้ 
  ๑) มำตรำ ๘๒ ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

 (๑) เอ้ำไปในอำคำร สถำนที่และเอตที่ตั้งอองโรงงำนอุตสำหกรรมหรือแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือเอต
ที่ตั้งอองระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือระบบก ำจัดอองเสียอองบุคคลใดๆ ในระหว่ำงเวลำ พระอำทิตย์อึ้นและพระอำทิตย์
ตกหรือในระหว่ำงเวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสภำพกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดอองเสีย ระบบ
บ ำบัดอำกำศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียหรือมลพิษอ่ืน รวมทั้งตรวจ
บันทึกรำยละเอียดสถิติหรืออ้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนอองระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่ำว หรือเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำกบัญญัตินี้ 

 (๒) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำอองหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับใบอนุญำตรับจ้ำง
ให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือก ำจัดอองเสีย จัดกำรแก้ไอ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดอำกำศ
เสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดอองเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศ
เสียหรือมลพิษอ่ืน แต่ถ้ำแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ให้แจ้งให้เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป หำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนไม่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่อองตนให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำกบัญญัตินี้ได้ 

 (๓ )  ออกค ำสั่ ง เป็ นหนั งสื อสั่ งปรั บ เจ้ ำออง หรื อผู้ ค รอบครองแหล่ งก ำ เนิ ดมล พิษ  
ซึ่งมิใก่โรงงำนอุตสำหกรรมตำมมำตรำ ๙๐ มำตรำ ๙๑ หรือมำตรำ ๙๒ ในกรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงำน
อุตสำหกรรม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนให้ออกค ำสั่งปรับเจ้ำอองหรือผู้ครอบครอง
โรงงำนอุตสำหกรรมนั้น โดยให้ถือว่ำเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเป็น เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำม
พระรำกบัญญัตินี้ หำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนไม่ด ำเนินกำรออกค ำสั่งปรับภำยในระยะเวลำ
อันสมควร ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ มีอ ำนำจออกค ำสั่งปรับเจ้ำอองหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษท่ี
เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมนั้นได้  

 (๔) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญำตรับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือก ำจัดอองเสียหยุด
หรือปิดกำรด ำเนินกิจกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัดอองเสียหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ในกรณีที่ผู้ ได้รับ
ใบอนุญำตรับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัดอองเสียนั้น ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่ง
พระรำกบัญญัตินี้ กฎกระทรวง อ้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกำศ หรือเงื่อนไอที่ออกหรือก ำหนดตำมควำมใน
พระรำกบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตำมพระรำกบัญญัตินี้ 

 (๕) ออกค ำสั่ งเป็นหนังสือเพิกถอนกำรเป็นผู้ควบคุมตำมมำตรำ ๖๘ หรือมำตรำ ๗๐  
ในกรณีที่ผู้ควบคุมนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำกบัญญัตินี้ กฎกระทรวง อ้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ ประกำศ หรือเงื่อนไอที่ออกหรือก ำหนดตำมควำมในพระรำกบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งอองเจ้ำ
พนักงำนควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตำมพระรำกบัญญัตินี้ 

 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๙ 

๒) มำตรำ ๘๔ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำกบัญญัตินี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจ ำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวอ้องร้องออ โดยบัตรประจ ำตัวอองพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
และเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

๓) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทอองอำคำรเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ง)  

 อ้อ ๒(๕) อำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรืออองเอกกน
ที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึ้นไป เป็นแหล่งก ำเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๔) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทอองอำคำรเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) 
(ภาคผนวก จ)  

 อ้อ ๑(๗) อำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน 
ที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตรแต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๕) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดให้อำคำรประเภท ค. เป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ภาคผนวก ฉ)  

 อ้อ ๑(๕) อำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน
ที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตรแต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร 
เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๖) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด (ภาคผนวก ช) ก ำหนดมำตรฐำน และวิธีกำรตรวจสอบน้ ำทิ้งจำก
อำคำร สรุปได้ตำมตารางท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๑๐ 

ตารางท่ี ๑ มำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบน้ ำทิ้งจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ  
 

ดัชนีคุณภาพน้ า/
พารามิเตอร์ 

หน่วย 
มาตรฐาน 

วิธีการตรวจสอบ อาคาร
ประเภท ก 

อาคาร
ประเภท ข 

อาคาร
ประเภท ค 

๑. ควำมเป็นกรดและด่ำง  
(pH)  

- ๕-๙ ๕-๙ ๕-๙ ใก้เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำงอองน้ ำ 
(pH Meter)  

๒. บีโอดี  
(BOD)  

มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๓๐ ไม่เกิน ๔๐ วิ ธี ก ำรอะไซด์ โมดิ ฟิ เ ค ก่ั น ( Azide 
Modification) ที่ อุ ณ ห ภู มิ  ๒ ๐  oC   
เป็นเวลำ ๕ วัน ติดต่อกัน,วิธีเมมเบรน
อิเล็กโทรด (Membrane Electrode),
วิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)   
หรือวิธีกำรอื่นท่ีคณะกรรมกำรควบคุม
มลพิษให้ควำมเห็นกอบ 

๓.  สำรแอวนลอย
(Suspended Solids)  

มก./ล. ไม่เกิน ๓๐ ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๕๐ วิธีกำรกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว 
(Glass Fibre Filter Disc) 

๔. ซัลไฟด์  
(Sulfide)  

มก./ล. ไม่เกิน ๑.๐ ไม่เกิน ๑.๐ ไม่เกิน ๓.๐ วิธีกำรไตเตรท (Titrate)  

๕. สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)  

มก./ล. ไม่เกิน ๕๐๐* ไมเ่กิน ๕๐๐* ไมเ่กิน ๕๐๐* วิธีกำรระเหยแห้งระหว่ำงอุณหภูมิ 
๑๐๓-๑๐๕ oC ในเวลำ ๑ ก่ัวโมง 

๖. ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids)  

มล./ล. ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ วิธีกำรกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 
อนำดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร 
ในเวลำ ๑ ก่ัวโมง 

๗. น้ ำมันและไอมัน  
(Fat Oil and Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ วิธีกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำย แล้วแยกหำ
น้ ำหนักอองน้ ำมันและไอมัน 

๘. ทีเคเอ็น  
(TKN) 

มก./ล. ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๔๐ วิธีกำรเจลดำห์ล (Kjeldahl)  

หมายเหตุ : * เป็นค่ำที่เพิ่มจำกปรมิำณสำรละลำยในน้ ำใก้ตำมปกต ิ
 

แหล่งที่มา : - ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำ
ทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงอนำด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ (ประกำศในรำกกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันท่ี ๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๘)  

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 171 ง วันที่ 21 
กรกฎาคม 2565) 

-  

  
7) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพ่ิมเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565 

(ภาคผนวก ซ) 
    ก าหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดเพ่ิมเติมอีก 2 

วิธี คือ วิธีการเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) และวิธีการออปติกคอลโพรบ (Optical Probe) 
 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๑๑ 

 8) ประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่อง กำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใก้สอย จ ำนวนอำคำรและ
จ ำนวนห้องอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ (ภาคผนวก ฌ)   

  อ้อ ๑(๔) พ้ืนที่ใก้สอยอองอำคำรโรงเรียนเอกกน หรือสถำบันอุดมศึกษำอองเอกกน อำคำรที่ท ำกำร
อององค์กำรระหว่ำงประเทศหรืออองเอกกน อำคำรอองศูนย์กำรค้ำหรือห้ำงสรรพสินค้ำให้ถือตำมเนื้อที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

  ในกรณีที่มีกำรใก้ประโยกน์จำกอำคำรไม่ตรงกับใบอนุญำตที่ได้รับหรือค ำออจดทะเบียนให้คิด
ค ำนวณพ้ืนที่ใก้สอยอองอำคำรจำกพ้ืนที่ใก้สอยอองอำคำรทุกกั้นและให้น ำพ้ืนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรทั้งที่อยู่
ภำยในและภำยนอกอำคำรนั้นมำรวมค ำนวณด้วยแต่ไม่ให้น ำพ้ืนที่ซึ่งเป็นอำคำรจอดรถยนต์ หรือพ้ืนที่จอดรถยนต์
มำค ำนวณรวม  

  อ้อ ๒ กำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใก้สอยอองกลุ่มอำคำร ให้คิดค ำนวณจำกอำคำรซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ต่อเนื่องและอยู่ในโครงกำรเดียวกันตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในอ้อ ๑ 

  อ้อ ๓ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำให้เก็บ ณ จุดนอกเอตที่ตั้งอองอำคำรที่ระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ
ระบำยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ หรือจุดเก็บอ่ืนที่สำมำรถใก้เป็นตัวแทนอองน้ ำทิ้งที่ระบำยออกจำกอำคำรซึ่งเป็นที่ตั้ง
อองแหล่งก ำเนิดมลพิษ ตำมที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นกอบ ในกรณีท่ีมีกำรระบำยน้ ำหลำยจุดให้เก็บทุกจุด 

 9) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไอในกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ญ) 

  ก ำหนดให้อำคำรที่ใก้เป็นส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรอองเอกกนที่มีควำมสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรอึ้นไป 
หรือมีพ้ืนที่รวมกันทุกกั้น หรือกั้นใดกั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตรอึ้นไป จะต้องจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

 10) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปรับทำงปกครองส ำหรับแหล่งก ำเนิดมลพิษ
ประเภทอำคำรประเภท ก และอำคำรประเภท อ (ภาคผนวก ฎ)  

  อ้อ ๓ กำรก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับอองค ำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง
อองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่สั่งให้ก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียอองอำคำรประเภท ก  
และประเภท อ ให้ใก้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ให้ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองเป็นรำยวันโดยพิจำรณำจำกประเภทอำคำร กำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียและเหตุอันควรลดหย่อน 

   (๒) กรณีผู้อยู่ในบังคับอองค ำสั่งไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด ให้ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองเจ็ดพันบำทต่อวันส ำหรับ
อำคำรประเภท ก และห้ำพันบำทต่อวันส ำหรับอำคำรประเภท อ 

   (๓) กรณีผู้อยู่ในบังคับอองค ำสั่งด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด ให้ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองตำมสัดส่วนออง
เนื้องำนที่เหลือโดยใก้กำรตรวจสอบ และกำรประเมินกำรก่อสร้ำงจริงอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ 
ทั้งนี้ค่ำปรับทำงปกครองจะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำปรับทำงปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับอองค ำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๑๒ 

ค ำสั่งอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่สั่งให้จัดกำรแก้ไอ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
อองอำคำรประเภท ก และอำคำรประเภท อ 

   (๔) กรณีผู้อยู่ในบังคับอองค ำสั่งด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด แต่น้ ำทิ้งยังไม่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนดให้ใก้
หลักเกณฑ์ตำมอ้อ ๔(๒) 

  อ้อ ๔ ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับอองค ำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งออง
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่สั่งให้จัดกำรแก้ไอ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสียอองอำคำร
ประเภท ก และอำคำรประเภท อ ให้ใก้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ให้ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองเป็นรำยวันโดยพิจำรณำจำกประเภทอำคำร เหตุอันควร
ลดหย่อนและกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งซ้ ำอีก 

   (๒) อำคำรประเภท ก ให้ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองสองพันบำทต่อวัน และอำคำร
ประเภท อ ให้ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองหนึ่งพันบำทต่อวัน 

 ๑1) กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติและอ้อมูลกำรจัดท ำบันทึก
รำยละเอียดและรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ฏ)  

  ก ำหนดให้เจ้ำอองหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รั ฐวิสำหกิจ องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกนที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอำคำรตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร
อึ้นไป (อำคำรประเภท ก) อำคำรที่ท ำกำรฯ ที่มีพ้ืนที่ใก้สอยรวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร (อำคำรประเภท อ) และอำคำรที่ท ำกำรฯ ที่มีพ้ืนที่ใก้สอย
รวมกันทุกกั้นอองอำคำรหรือกลุ่มอองอำคำรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร (อำคำร
ประเภท ค) ซึ่งเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษตำมมำตรำ ๖๙ และมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรำ ๗๐ มีหน้ำที่ต้องเก็บสถิติ
และอ้อมูลซึ่งแสดงผลกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละวันและจัดท ำบันทึกรำยละเอียดดังกล่ำวตำมแบบ 
ทส. ๑ และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๒ เสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่แหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ภำยในวันที่สิบห้ำอองเดือนถัดไป หำกเจ้ำอองหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก ำเนิดมลพิษฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงดังกล่ำว มีบทลงโทษอำญำ ตำมมำตรำ 
๑๐๔, ๑๐๖ และ ๑๐๗ แห่งพระรำกบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งกำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ผู้ เกี่ยวอ้องหรือมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่ำว และมำตรำ 
ที่เก่ียวอ้อง ได้แก่ 

   ๑) เจ้ำอองหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ หมำยถึง เจ้ำอองหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งก ำเนิดมลพิษตำมมำตรำ ๖๙ และมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรำ ๗๐ เป็นอองตนเองมีหน้ำที่ควำม
รับผิดกอบ ดังนี้ 

       - จัดเก็บสถิติและอ้อมูลซึ่งแสดงผลกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละวันตำม 
แบบ ทส. ๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถำนที่ตั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลำ ๒ ปี 

       - จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละเดือน ตำมแบบ 
ทส. ๒ เสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ภำยในวันที่ ๑๕ อองเดือนถัดไป 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรอองทำงรำกกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออองเอกกน ๑๓ 

   ๒) ผู้ควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือผู้รับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หมำยถึง ผู้ควบคุม
หรือผู้รับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๗๓ แห่งพระรำกบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งกำต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

   ๓) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมำตรำ ๘๑ หมำยถึง 

       - นำยกเทศมนตรี กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตเทศบำล 
       - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
        - ผู้ว่ำรำกกำรกรุงเทพมหำนคร กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตกรุงเทพมหำนคร 
       - ปลัดเมืองพัทยำ กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเอตเมืองพัทยำ  

        มีหน้ำที่ควำมรับผิดกอบ ดังนี้ 
     - รับรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนอองระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (แบบ ทส. ๒) 
     - ออกใบรับเพ่ือเป็นหลักฐำนให้แก่ผู้เสนอรำยงำนภำยใน ๗ วันนับแต่วันทีไ่ด้รับรำยงำน 
    - รวบรวมรำยงำนเสนอต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่มีอ ำนำจในเอตท้องถิ่นนั้น 

อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งอำจจัดท ำควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเสนอไป
พร้อมกับรำยงำนที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ (ตำมมำตรำ ๘๑ แห่งพระรำกบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

  ๔) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษท่ีมีอ ำนำจในเอตท้องที่นั้น ตำมมำตรำ ๘๑ หมำยถงึ 
   - อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ส ำหรับเอตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

   - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมกำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ส ำหรับ
เอตพ้ืนที่ต่ำงจงัหวัด 

      มีหน้ำที่เก็บรวบรวมรำยงำนและใก้เป็นอ้อมูลในกำรด ำเนินกำรตรวจสภำพกำรท ำงำน
อองระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ รวมทั้งตรวจบันทึกรำยละเอียดสถิติหรืออ้อมูลเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนอองระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่ำวหรือเมื่อมีเหตุ อันควร สงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำม
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 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งซ้ ำหรือเก็บตัวอย่ำง
น้ ำทิ้งเพ่ิมอองเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ฑ)  

       อ้อ ๓ เหตุที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะต้องน ำมำพิจำรณำเพ่ือเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งซ้ ำหรือเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งเพ่ิม 

    ๓.๑ จุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง เก่น จุดเก็บตัวอย่ำงที่ไม่เป็นตัวแทนน้ ำทิ้งอองแหล่งก ำเนิด
มลพิษนั้นที่ระบำยออกสู่ภำยนอกอย่ำงแท้จริง 



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๑๔ 

    ๓.๒ วิธีกำรเก็บและรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำทิ้งไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือหลักวิชำกำร 
    ๓.๓ กรณีแบ่งตัวอย่ำงน้ ำทิ้งที่เก็บตัวอย่ำงร่วมกันไปวิเครำะห์ โดยห้องปฏิบัติกำร

วิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองแล้วผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนด 

    ๓.๔ ผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษย้อนหลังภำยในระยะเวลำ 
๓ เดือน ก่อนวันที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตรวจสอบมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลกำรวิเครำะห์
จำกห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรอง พร้อมแนบหลักฐำนแสดงจุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร์ และวิธีวิเครำะห์ 

    ๓.๕ ผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดไว้
และเมื่อหักลบค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) จำกกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองแล้ว 
ปรำกฏว่ำผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

       ข้อ ๔ กรณีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษประสงค์จะโต้แย้งผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ให้จัดท ำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งพร้อมแสดงหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำยัง
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับแจ้งผลกำรตรวจสอบของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ และหำกพ้นระยะเวลำที่ก ำหนด  
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะด ำเนินกำรทำงปกครองต่อไป เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีมีข้อเท็จจริงใหม่ที่เป็น
สำระส ำคัญ 

       ข้อ ๕ กำรรับฟังข้อโต้แย้งผลกำรตรวจสอบของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำมข้อ ๔  
จะพิจำรณำเพียง ๑ ครั้ง และถือเอำผลวิเครำะห์ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเป็นที่สุด 

 ๑4) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. และอำคำร
ประเภท ค. (ภาคผนวก ฒ) 

       ข้อ 3 กำรพิจำรณำค ำขอขยำยระยะเวลำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีกำรจัดหำผู้รับเหมำหรือบริษัทที่ปรึกษำ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ

พิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน 
    (๒) กรณีกำรส ำรวจ ออกแบบ และวำงแผน เพ่ือจัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

หรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน 
    (๓) กรณีกำรด ำเนินงำน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๗๐ วัน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มี
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำ
ขยำยระยะเวลำตำมแผนกำรด ำเนินงำนของแหล่งก ำเนิดมลพิษตำมควำมเหมำะสม แต่ระยะเวลำต้องไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

    (๔) กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษมีสัญญำว่ำจ้ำงผู้รับเหมำหรือบริษัทที่ปรึกษำ เพื่อก่อสร้ำง 
ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือจัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในสัญญำว่ำจ้ำงฉบับดังกล่ำว 

    (๕) กรณีเพำะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ กำรทดสอบประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน้ ำเสีย   



 

คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๑๕ 

และกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทิ้ง ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน 
    (๖) กรณีกำรยื่นค ำขออนุญำตรับบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของ

ทำงรำชกำร ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำขยำยระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน 
                                   (7) กรณีค ำขอขยำยระยะเวลำในประเด็นและเหตุผลแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ใน 
ข้อ 3(1) – (6) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำตำมควำมเหมำะสม แต่ระยะเวลำต้องไม่
เกิน 30 วัน  

       ข้อ 4 กรณีค ำขอขยำยระยะเวลำมีเหตุผลตำมข้อ 3 มำกกว่ำ ๑ เหตุ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ แต่รวมระยะเวลำต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน เว้นแต่กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษมีสัญญำว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำหรือบริษัทที่ปรึกษำ ตำมข้อ 3(๔) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำ เกินกว่ำ 
๑๘๐ วันก็ได้ 

       ข้อ ๕ กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษยื่นค ำขอขยำยระยะเวลำมำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษพิจำรณำควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบในครั้งก่อน หำกพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำไม่มีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษอำจไม่รับพิจำรณำค ำขอขยำยระยะเวลำ
ดังกล่ำว 
 ๒.๓ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
   มำตรำ ๑๓ เจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้จะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ 
   ๑) เป็นคู่กรณีเอง 
   ๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
   ๓) เป็นญำติของคู่กรณี คือ เป็นบุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนไม่ว่ำชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ 
                           ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภำยในสำมชั้น หรือเป็นญำติที่เกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียงสองชั้น 
   ๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณ ี
   ๕) เป็นเจ้ำหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนำยจ้ำงของคูก่รณ ี
   ๖) กรณีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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บทท่ี ๓ 
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ 

 

 ก่อนด ำเนินกำรตรวจสอบจ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำข้อมูลของอำคำร 
ที่ท ำกำรที่จะตรวจสอบ กำรเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ กำรเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ  
และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท ำให้กำรตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนท ำได้ 
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ สำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง เป็นธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด ข้อควรปฏิบัติในกำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้   
 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
 กำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรและวำงแผนที่ดี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ จึงควรค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกำรตรวจสอบ 
 ๒) ก ำหนดแผนงำนกำรตรวจสอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ  
 ๓) กำรก ำหนดทีมตรวจสอบ ต้องมีอย่ำงน้อย ๒ คน ประกอบด้วย เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ และ
เจ้ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย ๑ คน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ (เช่นค่ำเดินทำง ที่พัก 
ค่ำขนส่งและเก็บรักษำตัวอย่ำง ค่ำตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง เป็นต้น)  
 ๔) ควำมพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรในกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง  
และระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบ   

 

๒. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
เมื่อก ำหนดรำยชื่อของอำคำรที่ท ำกำรที่จะตรวจสอบ ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้  
๑) มีประวัติถูกร้องเรียนหรือไม่ โดยตรวจสอบจำกฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้ำนมลพิษและแหล่งก ำเนิดมลพิษ 

(ECAP) ของกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ  
๒) อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงปกครองหรือไม ่ 
๓) อยู่ในพื้นท่ีให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมหรือไม่  
๔) เข้ำข่ำยต้องท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม ่
๕) เป็นอำคำรที่ท ำกำรของรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือไม ่จำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
 

๓. การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ประสำนเบิกเครื่องมือ/อุปกรณ์/ขวดเก็บตัวอย่ำง/สำรเคมี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนกำรยืม 

คืนอุปกรณ์ที่ก ำหนด และก่อนน ำเครื่องมือ/อุปกรณ์ไปใช้งำน ต้องตรวจสอบควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงำนทุกครั้ง 
รวมทั้งประสำนงำนกับห้องปฏิบัติกำรล่วงหน้ำก่อนออกปฏิบัติงำนเพ่ือทรำบแผนงำนติดตำมตรวจสอบของหน่วยงำน
และจัดเตรียมแผนรองรับกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง (ภาคผนวก ณ-ต) โดยมีรำยกำรเครื่องมือ/อุปกรณ์/ขวดเก็บตัวอย่ำง/
สำรเคมี ตำมตารางที่ ๒ 

 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๑๘ 

ตารางที่ ๒   รำยกำรจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ/์ขวดเก็บตัวอย่ำง/สำรเคมี เพ่ือตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง 
 

รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
๑. เครื่องมือ/อุปกรณ ์
    [  ] เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำง  
    [  ] กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล พร้อมแบตเตอรี่ 
    [  ] เครื่องวัดพิกัดดำวเทียม พร้อมถ่ำนส ำรอง  
    [  ] กรวยอิมฮอฟฟ์  
    [  ] ด้ำมตัก  
    [  ] ถังน  ำ 
    [  ] ขันตักน  ำ 
    [  ] 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. 

 

 

 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๑๙ 

รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
    [  ] ขวดน  ำกลั่น  
    [  ] แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่ำง 
    [  ] ลูกยำง 
    [  ] พำรำฟิล์ม 
๔. อุปกรณ์ Safety เช่น รองเท้ำ หมวก เป็นต้น 
๕. อุปกรณ์อ่ืน  ๆเช่น ปำกกำ แผ่นรองเขียน เครื่องคิดเลข สลำกติดถังแช่ตัวอย่ำง (กรณีส่งตัวอย่ำงต่ำงจังหวัด)  

 
 
 
 

 
  

รูปที่ ๑ เครื่องมือที่ใช้ในภำคสนำม 

ค ำอธิบำย : 
๑. กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล 
๒. เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำง

พร้อมสำรละลำยบัฟเฟอร์ที่ใช้
ในกำรสอบเทียบ 

๓. เครื่องวัดพิกัดดำวเทียม 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑ ๒ 

๓ 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย: 
๑. BOD 
๒. TSS 
๓. TDS (น  ำทิ ง/น  ำใช้) 
๔. FOG 
๕. TKN  
๖. Sulfide 
 
 
 
 

 รูปที่ ๒ ขวดเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
                

รูปที่ ๓ อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน  ำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ สำรเคมีส ำหรับรักษำสภำพตัวอย่ำงน  ำ 

 
 

 

๑. 

๒. ๓. ๓. ๔. ๕. ๖. 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๒๑ 

๔. การเตรียมความพร้อมของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
 ข้อควรปฏิบัติในกำรเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ มีดังนี   
 ๑) ตรวจสอบตนเองก่อนเริ่มปฏิบัติงำนว่ำต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ
ทั งทำงตรงและทำงอ้อม หำกมีส่วนได้เสียหรือทรำบภำยหลังว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
ทันทีเพ่ือขอถอนตัวออกจำกกำรปฏิบัติงำน 
 ๒) เตรียมบัตรเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเพ่ือแสดงตนให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ
ทรำบก่อนด ำเนินกำรตรวจสอบ 
 ๓) ตรวจสอบรำยกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และสิ่งจ ำเป็นที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบ รำยละเอียดตำมตารางที่ ๓ 
 ๔) แต่งกำยชุดสุภำพ หรือแต่งเครื่องแบบตำมระเบียบที่หน่วยงำนก ำหนดในขณะออกปฏิบัติรำชกำร 
รวมทั งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมควำมเหมำะสม 
    
ตารางที่ ๓  รำยกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และสิ่งจ ำเป็นที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงน  ำทิ ง 
 

รายการเอกสาร 
[  ] บัตรเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
[  ] แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำร  
[  ] แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน   
[  ] หนังสือขอควำมร่วมมือหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ 
[  ] หนังสือแจ้งขอควำมรว่มมืออำคำรที่ท ำกำรฯ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ 
[  ] แบบส ำรวจควำมคิดเห็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใส 
     ในกำรปฏิบัติรำชกำร  
เอกสำรเผยแพร่ เช่น 
[  ] ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่ำด้วยจรรยำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
[  ] ข้อควรรู้ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[  ] กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติและข้อมูล กำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียด  
      และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน  ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
[  ] กำรรำยงำนสรปุผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน  ำเสียหรือกำรรำยงำนแบบ ทส.๒ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
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          รูปท่ี ๕ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ                     รูปที่ ๖ เอกสำรเผยแพร่ 
 

๕. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กำรด ำเนินกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน จึงมีควำมจ ำเป็น  

ที่จะต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕.๑ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

  กำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษอำจเชิญเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืนในพื นท่ีเข้ำร่วมตรวจสอบด้วย 
เช่น เจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำนเขต ในพื นที่กรุ ง เทพมหำนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค เป็นต้น โดยมีหนังสือแจ้งแผนกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบใหห้น่วยงำนดังกล่ำวทรำบล่วงหน้ำ 
 ๕.๒ อาคารที่ท าการที่จะตรวจสอบ 
  หำกก ำหนดกำรติดตำมตรวจสอบเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนงำนประจ ำปีของหน่วยงำน ให้มี
หนังสือแจ้งแหล่งก ำเนิดมลพิษก่อนล่วงหน้ำโดยทำงไปรษณีย์หรือทำงโทรสำร ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร กิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำรและช่วงเวลำด ำเนินกำร เพื่อประสำนกำรจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เตรียมบุคลำกรน ำตรวจ (ภาคผนวก ถ)  
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ขั้นตอนโดยสรุปของการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
 ●วัตถุประสงค ์และขอบเขตของกำรตรวจสอบ 

 ●ก ำหนดแผนงำน และทีมตรวจสอบ 
 ●ควำมพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติกำร 
 

๒. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
● ตรวจสอบว่ำมีประวัติถูกร้องเรียน หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงปกครองหรือไม่ และ     
   อยู่ในพื นท่ีให้บริกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมหรือไม่ 
●ตรวจสอบรำยช่ืออำคำรที่ท ำกำรของรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ ได้จำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ  
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

๓. การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์  
 

●เตรียมเครื่องมือภำคสนำม/อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน  ำ/ขวดเก็บตัวอย่ำงน  ำ/สำรเคมีส ำหรับ 
   รักษำสภำพตัวอย่ำงน  ำ 

 

๔. การเตรียมความพร้อมของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
 

●ตรวจสอบตนเองว่ำไม่มสี่วนได้เสียกับแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
●เตรียมบตัรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษในกำรแสดงตน 
●ตรวจสอบรำยกำรเอกสำร และสิ่งจ ำเป็นที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบ 
 

๕. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

● หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
●อำคำรที่ท ำกำรที่จะตรวจสอบ 
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 บทที่ ๔  
ขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานผล 

 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ .ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๘๒ (๑) ให้อ ำนำจ
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษสำมำรถเข้ำไปในอำคำร สถำนที่และเขตที่ตั้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของบุคคลใดๆ ระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกหรือในระหว่ำง เวลำท ำกำร 
เพ่ือตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของระบบหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือควบคุมกำรปล่อยทิ้งมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตรวจบันทึกรำยละเอียด สถิติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย หำกเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตรวจสอบแล้วพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย สำมำรถใช้
อ ำนำจทำงปกครองในกำรออกค ำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ปรับปรุงแก้ไขระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ือควบคุมกำรปล่อยทิ้งน้ ำเสีย 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ฉะนั้น กำรรวบรวมข้อมูลพยำนหลักฐำน กำรวิเครำะห์และสรุปผล 
กำรตรวจสอบจึงเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญ โดยมีข้ันตอนกำรปฏิบัติดังนี้ 
 

๑. การแสดงตนก่อนเข้าตรวจสอบ 
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๘๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เริ่มจำกกำรแนะน ำตัว พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัว 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน หรือผู้แทนของอำคำรดังกล่ำวนั้นทรำบ กรณีไม่มีบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษให้แสดงบัตรข้ำรำชกำรและส ำเนำประกำศกระทรวงที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบั ติหน้ำที่ในฐำนะ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษแทนบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ เมื่อแนะน ำตัวและแสดงบัตรประจ ำตัวแล้ว 
สิ่งส ำคัญที่ต้องแจ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนของอำคำรฯ ทรำบคือ เหตุแห่งกำรเข้ำตรวจสอบ ขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และจรรยำของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ หน้ำที่ของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ขั้นตอนกำรตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำย เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง และขออนุญำต
ถ่ำยภำพขณะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพำะระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรระบำยน้ ำทิ้ง และจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง 
 

๒. การรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ที่ตรวจสอบ
สำมำรถรวบรวมได้จำกกำรสอบถำมเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้น ำตรวจสอบ 
และขอส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแล้วบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ
แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำร และแบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน      
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รำยกำรเอกสำรและแหล่งที่มำของเอกสำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ
ประเภทอำคำรที่ท ำกำรฯ รำยละเอียดตำมตารางท่ี ๔   
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  ตารางที่ ๔  รายการเอกสารและแหล่งที่มาของเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 
              ประเภทอาคารที่ท าการฯ  
 

รายการเอกสาร 
แหล่งที่มา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
[  ] ใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑)  
      ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (อ.๖) 

  - -  - - 

[ ] ใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ  

  - -  - - 

[  ] หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำร   -  - - - - 
[  ] หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง   -  - - - - 
[  ] หนังสือสัญญำเช่ำพ้ืนที่อำคำร  -  - - - - 
[  ] ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑  - - - - - - 
[  ] หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง 
และพำณิชย์ 

 - -  - - - 

[  ] แบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำน
ส ำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑) 

 - - - -  - 

[  ] แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน แผนที่ตั้ง 
แผนผังท่อรวบรวมน้ ำเสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรระบำยน้ ำ 

  - - - - - 

[  ] บันทึกรำยละเอียด สถิติ ข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ 
ทส. ๑ และสรุปรำยงำนผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.๒ 

 - - - - -  

[  ] เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เช่น ผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำที่ผ่ำนมำ ใบเสร็จ
ค่ำน้ ำประปำ ใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำในส่วนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

 - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  ๑ หมำยถึง  เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
 ๒ หมำยถึง  ส ำนักงำนเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีแหล่งก ำเนิดมลพิษน้ันตั้งอยู่ 
 ๓ หมำยถึง  ส ำนักงำนท่ีดินกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัด ในพื้นท่ีท่ีแหล่งก ำเนิดมลพิษน้ันตั้งอยู่ 
 ๔ หมำยถึง  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 ๕ หมำยถึง  รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
                            สิ่งแวดล้อม ส ำหรับประเภทโครงกำรหรือกิจกำรอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  
 ๖ หมำยถึง  กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
 ๗ หมำยถึง  ฐำนข้อมูลเพื่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีท่ี 
               แหล่งก ำเนิดมลพิษส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิคส์ หรือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท่ีแหล่งก ำเนิด 
                           มลพิษตั้งอยู่ 
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๒.๑ อำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ สำมำรถตรวจสอบพ้ืนที่ใช้สอย
จำกแบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑)  

๒.๒ อำคำรที่ท ำกำรของเอกชน สำมำรถตรวจสอบพ้ืนที่ใช้สอยจำกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง
อำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ อ.๑) หรือใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
(แบบ อ.๖) หำกไม่สำมำรถแสดงใบอนุญำตก่อสร้ำงฯ ได้ให้ตรวจสอบพ้ืนที่จำกใบรับแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 
หรือแบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑)  

๒.๓ แผนที่ตั้ง/แผนผังอำคำร/แผนผังระบบท่อรวบรวมน้ ำเสียระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และท่อระบำยน้ ำ  
ให้ขอส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวจำกเจ้ำของโครงกำรหรือนิติบุคคลอำคำรที่ท ำกำรฯ หรือขอคัดส ำเนำเอกสำร

จำกส ำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำขำต่ำงๆ ๑๗ สำขำ หรือส ำนักงำนที่ดินจังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่โครงกำรนั้น
ตั้งอยู่ เพ่ือใช้ตรวจสอบขอบเขตที่ตั้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และจุดระบำยน้ ำทิ้ง เป็นต้น 

๒.๔ บันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ และสรุปรำยงำน
ผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.๒  

อำคำรที่ท ำกำรฯ ที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษตำมกฎหมำยต้องด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติ และข้อมูลกำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำน
ของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติข้อมูลต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำรบันทึก
ข้อมูลที่ก ำหนดในแบบ ทส.๑ หรือไม่ ถ้ำไม่ครบถ้วนให้ระบุรำยกำรที่เป็นปัญหำอุปสรรคไม่สำมำรถด ำเนินกำร
บันทึกสถิติข้อมูลได้ ส ำหรับกรณีที่ไม่มีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติข้อมูลให้ระบุปัญหำอุปสรรค และเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วน 

๒.๕ เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เช่น ผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำที่ผ่ำนมำ ใบเสร็จค่ำน้ ำประปำ ใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำ
ในส่วนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ให้ขอเอกสำรดังกล่ำวจำกเจ้ำของโครงกำรหรือนิติบุคคลอำคำรที่ท ำกำรฯ 
หรือผู้น ำตรวจ แล้วแต่กรณี 

 

๓. การตรวจสอบอาคารที่ท าการของทางราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน และ
กรณีศึกษา 
 กำรตรวจสอบอำคำรที่ท ำกำรฯ ประกอบด้วยขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
และกำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ ดังนี้ 
 ๓.๑ การตรวจสอบการเข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
  ๓.๑.๑  การคิดค านวณพื้นที่ใช้สอย กรณีมีใบอนุญาตและใช้ประโยชน์ตรงตามใบอนุญาต 
   ๑) หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ ไม่เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำร
ประเภท ข. และอำคำรประเภท ค. ให้รวบรวมข้อมูล และไม่ต้องเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ให้ผู้น ำตรวจลงชื่อในแบบ
บันทึกกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย 
 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๒๘ 

   ๒) หำกใบอนุญำตได้จ ำแนกพ้ืนที่แต่ละส่วนไว้อย่ำงชัดเจน  
    - ให้ค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยโดยไม่น ำพ้ืนที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออก
ของรถ ป้ำยโครงสร้ำง ป้อมยำม ถังบ ำบัดน้ ำเสีย ถังเก็บน้ ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ ำ มำคิดเป็นพ้ืนที่ใช้สอย เนื่องจำก  
ไมก่่อให้เกิดน้ ำเสีย  
    - กรณีตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยว่ำพ้ืนที่ใช้สอยอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริง หรือมี        
ข้อโต้แย้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ ให้ตรวจวัดพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนของอำคำรที่ท ำกำรฯ นั้นๆ 
   ๓) หำกใบอนุญำตไม่ได้จ ำแนกพ้ืนที่แต่ละส่วนไว้อย่ำงชัดเจน  
    - ให้สอบถำมเจ้ำของอำคำรที่ท ำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้น ำตรวจ ร่วมกับกำร
ตรวจวัดพ้ืนที่ หำกพบว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ นั้นๆ เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. 
หรืออำคำรประเภท ค. จึงเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมำตรวจสอบ และประสำนขอข้อมูลที่เป็นเอกสำรหลักฐำน (หำกมี)  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ เช่น แบบแปลน หรือเอกสำรอ่ืนที่จัดส่งหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น 
    - ให้ค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยโดยไม่น ำพ้ืนที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถ 
ป้ำยโครงสร้ำง และพ้ืนที่ส่วนอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกำรมำคิดค ำนวณเป็นพ้ืนที่ใช้สอยเนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดน้ ำเสีย 
นอกจำกนี้พ้ืนที่อ่ืน เช่น ป้อมยำม ถังบ ำบัดน้ ำเสีย ถังเก็บน้ ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ ำ จะไม่น ำมำคิดเป็นพ้ืนที่ใช้สอย
เช่นกัน จำกนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ และให้ผู้น ำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
   - กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีข้อสงสัยว่ำข้อมูลอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือมีข้อโต้แย้ง
ของแหล่งก ำเนิดมลพิษ ให้ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้แทนของอำคำรที่ท ำกำรฯ นั้น 
   ๔) กรณีตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยว่ำข้อมูลในใบอนุญำตอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริง เช่น
กรณีที่ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรระบุพ้ืนที่รวมของทุกอำคำรรวมกัน แต่ในควำมเป็นจริงมีกำรบริหำรจัดกำร พ้ืนที่
ภำยในอำคำรเป็นหลำยส่วน แต่ละส่วนมีนิติบุคคลแยกกัน โดยเฉพำะในส่วนของกำรบ ำบัดน้ ำเสียแยกกันดูแล และ
รับผิดชอบเฉพำะในส่วนที่เป็นพื้นที่ของแต่ละนิติบุคคล 
    - ให้สอบถำมเจ้ำของอำคำรที่ท ำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้น ำตรวจ หำกประเมิน
จำกข้อเท็จจริงในขณะตรวจสอบโดยอำจใช้กำรตรวจวัดพ้ืนที่แล้วพบว่ำ อำคำรที่ท ำกำรฯ นั้นเ ข้ำข่ำยเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. หรืออำคำรประเภท ค. จึงเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมำตรวจสอบ 
และประสำนขอข้อมูลที่เป็นเอกสำรหลักฐำน (หำกมี) เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ เช่น แบบแปลน หรือเอกสำรอ่ืน
ที่จัดส่งหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น 
    - ให้พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์หลักของกำรใช้ประโยชน์ในอำคำรหลังนั้น แล้วให้
พิจำรณำตำมใบอนุญำตโดยคิดค ำนวณรวมทุกกิจกรรม 
    - ให้ค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยโดยไม่น ำพ้ืนที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถ 
ป้ำยโครงสร้ำง และพ้ืนที่ส่วนอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกำรมำคิดค ำนวณเป็นพ้ืนที่ใช้สอยเนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดน้ ำเสีย 
นอกจำกนี้พ้ืนที่อ่ืน เช่น ป้อมยำม ถังบ ำบัดน้ ำเสีย ถังเก็บน้ ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ ำ จะไม่น ำมำคิดเป็นพ้ืนที่ใช้สอย
เช่นกัน จำกนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ และให้ผู้น ำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
    - กรณีที่มีกำรน ำพ้ืนที่จอดรถยนต์ หรือพ้ืนที่อ่ืนมำใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของ
อำคำร ให้น ำพ้ืนทีท่ี่มีกำรใช้ประโยชน์มำคิดค ำนวณรวมเข้ำไปในพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรด้วย 
    - กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีข้อสงสัยว่ำข้อมูลอำจไม่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือมีข้อโต้แย้ง
ของแหล่งก ำเนิดมลพิษ ให้ตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้แทนของอำคำรที่ท ำกำรฯ นั้น 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๒๙ 

 ๓.๑.๒ การคิดค านวณพื้นที่ใช้สอย กรณีไม่สามารถแสดงใบอนุญาตฯ เอกสารหลักฐานอ่ืน
ในขณะตรวจสอบ หรือไม่มีใบอนุญาต 
  ๑) ให้สอบถำมเจ้ำของอำคำรที่ท ำกำรฯ ผู้แทนของอำคำร หรือผู้น ำตรวจ หำกประเมิน
จำกข้อเท็จจริงในขณะตรวจสอบโดยอำจใช้กำรตรวจวัดพ้ืนที่ แล้วพบว่ำ อำคำรที่ท ำกำรฯ นั้นเข้ำข่ำยเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. หรืออำคำรประเภท ค. จึงเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมำตรวจสอบ 
และประสำนขอข้อมูลที่เป็นเอกสำรหลักฐำน (หำกมี) เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ เช่น แบบแปลน หรือเอกสำรอ่ืนที่
จัดส่งหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น 
  ๒) ให้ค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยโดยไม่น ำพ้ืนที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถ 
ป้ำยโครงสร้ำง และพ้ืนที่ส่วนอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกำรมำคิดค ำนวณเป็นพ้ืนที่ใช้สอยเนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดน้ ำเสีย 
นอกจำกนี้พ้ืนที่อ่ืน เช่น ป้อมยำม ถังบ ำบัดน้ ำเสีย ถังเก็บน้ ำใต้ดิน ท่อระบำยน้ ำ จะไม่น ำมำคิดเป็นพ้ืนที่ใช้สอย
เช่นกัน จำกนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ และให้ผู้น ำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
  ๓) กรณีที่มีกำรน ำพ้ืนที่จอดรถยนต์ หรือพ้ืนที่อ่ืนมำใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของ
อำคำรให้น ำพื้นที่ท่ีมีกำรใช้ประโยชน์มำคิดค ำนวณรวมเข้ำไปในพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรด้วย 
  ๔) ให้ผู้น ำตรวจลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และบันทึกเอกสำรที่ต้องกำรให้เจ้ำของหรือ  
ผู้ครอบครองส่งให้ในภำยหลังโดยก ำหนดระยะเวลำในกำรส่ง หำกครบก ำหนดยังไม่ได้รับเอกสำรดังกล่ำว 
ให้ประสำนทำงโทรศัพท์ และหำกมีแนวโน้มว่ำจะยังไม่ได้ข้อมูลดังกล่ำว ให้ประสำนหน่วยงำนที่เป็นผู้ออก
ใบอนุญำต เพ่ือขอส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๓.๒ การตรวจสอบความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
  ๓.๒.๑  อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน 
   อำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้รับกำรยกเว้น
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่อนผัน หรือก ำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ต้องขออนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรจำกเอกสำรทำงรำชกำรต่ำง ๆ เช่น แบบส่งข้อมูล
กำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑) ซึ่งอำคำรที่ท ำกำรฯ เป็นอำคำร
ควบคุมตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอำคำรควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
   ๑) กรณีอำคำรที่ท ำกำรฯ มีหลำยหน่วยงำนอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ศูนย์รำชกำร ศำลำกลำง
จังหวัด จะต้องตรวจสอบว่ำหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรและระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้น เช่น อำคำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
มีหลำยหน่วยงำน แต่หน่วยงำนที่ดูแลรักษำอำคำรและระบบบ ำบัดน้ ำเสียของอำคำรคือ กรมควบคุมมลพิษ ดังนั้น 
กรมควบคุมมลพิษ เสมือนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร หำกจะด ำเนินกำรทำงปกครองใดๆ จะมีหนังสือ
แจ้งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๓๐ 

   ๒) กรณอีำคำรที่ท ำกำรฯ เช่ำพ้ืนที่อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรของเอกชน ต้องพิจำรณำดังนี้ 
    - หำกอำคำรที่ท ำกำรฯ เช่ำพ้ืนที่อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรทั้งหมด หน่วยงำนนั้นจะเป็น
ผู้ครอบครองอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้น และจะพิจำรณำด ำเนินกำรทำงปกครองกับหน่วยงำนนั้น 
    - หำกอำคำรที่ท ำกำรฯ เช่ำพ้ืนที่อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้นบำงส่วน และอำคำรนั้น
มีหลำยหน่วยงำนหรือมีเอกชนเช่ำรวมกันจะต้องตรวจสอบ/สอบถำมว่ำ หน่วยงำนใดหรือเอกชนรำยใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรและระบบบ ำบัดน้ ำเสียของอำคำรนั้น โดยจะพิจำรณำ
ด ำเนินกำรทำงปกครองกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรนั้น ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ
หรือเอกชนตำมแต่กรณีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
    - กำรจะก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่เช่ำให้ตรวจสอบจำกสัญญำเช่ำ หรือหำกไม่มีรำยละเอียด
ระบุไว้หรือมีกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไม่ตรงกับสัญญำเช่ำ ให้ด ำเนินกำรวัดพ้ืนที่เพ่ือคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำร
หรือกลุ่มของอำคำร  
 ๓.๒.๒  อาคารที่ท าการของเอกชน  
 ตรวจสอบข้อมูลควำมเป็นเจ้ำของอำคำร ชนิดและประเภทของอำคำร และพ้ืนที่ใช้สอยของ
อำคำรจำกใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑) (ภาคผนวก ท) หรือหนังสือแจ้งควำมประสงค์
จะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ (ภาคผนวก ธ) หำกไม่สำมำรถ
แสดงใบอนุญำตฯ ได้ ให้มีหนังสือประสำนไปยังหน่วยงำนอนุมัติ/อนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอส ำเนำ
ใบอนุญำตและตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้น  
 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรจำกที่ขออนุญำตในใบอนุญำต
ก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑) สำมำรถตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรนั้น
ได้จำกเอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำร หนังสือสัญญำซื้อขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
หนังสือสัญญำเช่ำพ้ืนที่อำคำรใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็นต้น (ภาคผนวก น – ฝ) 
 

 ๓.๓ ข้อยกเว้นในการตรวจสอบและการบังคับทางปกครอง 
  อำคำรที่ท ำกำรฯ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน และสำมำรถแสดง
หลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อน้ ำเสียเข้ำกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม ให้รวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง และ 
ให้ผู้น ำตรวจลงชื่อในแบบบันทึกกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย เช่น 

- กรณีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของกรุงเทพมหำนคร ต้องสำมำรถแสดง
เอกสำรหลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อน้ ำเสียเข้ำกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมจำกส ำนักกำรระบำยน้ ำ กรุงเทพมหำนคร 

- กรณีท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่ให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสำมำรถ 
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อน้ ำเสียเข้ำกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมจำกหน่วยงำนท้องถิ่น   
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๔. การตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
กำรตรวจสอบระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำแหล่งก ำเนิดมลพิษมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
แต่ละเว้นไม่บ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ น้ ำทิ้งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด หรือไม่ ดังนั้น 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษต้องรวบรวมข้อมูลส ำคัญ อำทิ ชนิด/ประเภทของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ขนำดของระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย ปริมำณน้ ำเสียที่เข้ำระบบ สภำพกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย จุดระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม 
กำรลักลอบระบำยน้ ำเสียโดยไม่ผ่ำนกำรบ ำบัด รวมทั้งรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินสภำพกำร
ท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียดังกล่ำว เช่น ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำทิ้งที่ผ่ำนมำ แผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุง
แก้ไขระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เป็นต้น เพื่อประเมินศักยภำพของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และพิจำรณำควำมสอดคล้องกับ
ผลกำรตรวจสอบน้ ำทิ้งในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

 ๔.๑ ประเภทของการบ าบัดน้ าเสียส าหรับอาคารที่ท าการฯ 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับอำคำรที่ท ำกำรฯ มีทั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสียอิสระเฉพำะอำคำร ระบบ

บ ำบัดน้ ำเสียเฉพำะกลุ่มอำคำร และระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำง ซึ่งเจ้ำของโครงกำรสำมำรถเลือกใช้ได้อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดหรือใช้ร่วมกันทั้งสองระบบก็ได้ แต่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ใช้จะต้องมีประสิทธิภำพ และสำมำรถบ ำบัดน้ ำเสีย
ให้มีคุณภำพน้ ำทิ้งได้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด ประเภทของระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับ
อำคำรที่ท ำกำรฯ มีดังนี้ 

  ๑) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียอิสระเฉพำะอำคำร (Onsite Wastewater Treatment) หมำยถึง ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียที่ติดตั้งเพ่ือท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ แต่ละหลัง เช่น อำคำรที่ท ำกำรฯ ของ
บริษัท ก มีอำคำร ๖ อำคำร แต่ละอำคำรมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแยกจำกกัน ๖ ระบบ ถือว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ นี้  
มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบอิสระเฉพำะอำคำร  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๗ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบอิสระเฉพำะอำคำร 
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 ๒) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเฉพำะกลุ่มอำคำร (Clustered Wastewater Treatment ) หมำยถึง ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียที่รองรับน้ ำเสียจำกกลุ่มของอำคำรที่ท ำกำรฯ เช่น อำคำรที่ท ำกำรของบริษัท ข มีอำคำร ๖ อำคำร มี
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ๒ ชุด โดยอำคำร ๓ อำคำรใช้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียร่วมกัน ๑ ชุด ถือว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ นี้  
มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นแบบเฉพำะกลุ่มอำคำร  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ ๘ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเฉพำะกลุ่มอำคำร 
 

 ๓) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำง (Centralized Treatment Plant) หมำยถึง ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
๑ แห่ง ที่ใช้ร่วมกันของทุกอำคำรที่ท ำกำรฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องหรือโครงกำรเดียวกัน เช่น อำคำรที่ท ำกำรของ
บริษัท ค มีอำคำร ๖ อำคำร ใช้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียร่วมกันเพียง ๑ ระบบ ถือว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ นี้ มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
เป็นแบบส่วนกลำง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๙ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำง 
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๔.๒ แนวทางการตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ๑) กำรรวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ได้แก่ รำยละเอียดกำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

แผนผัง/แบบแปลนระบบรวบรวมน้ ำเสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและระบบระบำยน้ ำ โดยขอถ่ำยส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว
จำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร ผู้แทนอำคำร หรือผู้น ำตรวจ หรือหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตหรือรับจดทะเบียน 
หำกแบบแปลนมีขนำดแผ่นใหญ่ไม่สะดวกในกำรถ่ำยส ำเนำ ให้ใช้วิธีกำรถ่ำยภำพจำกแบบแปลนโดยตรง  

 
 
 
 
 
 
 

   
๒) กำรตรวจสอบรูปแบบและชนิดของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
   (๑) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) มีข้อสังเกตที่ “บ่อเกรอะมีลักษณะเป็นบ่อปิด 

ซึ่งน้ ำซึมไม่ได้และไม่มีกำรเติมอำกำศ” โดยทั่วไปมักใช้ส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกส้วม แต่จะใช้บ ำบัดน้ ำเสียจำกครัว
หรือน้ ำเสียอ่ืนๆ ด้วยก็ได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (๒) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อกรองไร้อำกำศ (Anaerobic Filter) มีข้อสังเกตที่ “ภำยในบ่อจะมี
ชั้นตัวกลำง (Media) บรรจุอยู่ แต่ไม่มีกำรเติมอำกำศ” 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๑๐  แบบแปลนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 

รูปที่ ๑๒  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อกรองไร้อำกำศ 

รูปที่ ๑๑ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อเกรอะ 
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 (๓) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อกรองเติมอำกำศ (Aerobic Filter) มีข้อสังเกตที่ “ภำยในบ่อ 
จะมีชั้นตัวกลำงบรรจุอยู่ และมีอุปกรณ์กำรเติมอำกำศ พบฟองอำกำศจำกกำรเติมอำกำศ” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 (๔) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มีข้อสังเกตที่ “มีบ่อเติมอำกำศ  
บ่อตกตะกอน หมุนเวียนตะกอนกลับ และก ำจัดตะกอนส่วนเกิน”  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 (๕) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ (Rotating Biological Contactor, RBC)  
มีข้อสังเกตที่ “มีแผ่นจำนหมุนทรงกระบอกขนำดใหญ่ และบ่อตกตะกอน”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ ๑๓  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อกรองเติมอำกำศ 

รูปที่ ๑๔  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง 
บ่อเติมอากาศ สูบตะกอนกลับ 

รูปที่ ๑๕  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ 

แผ่นจานหมุนชีวภาพ บ่อตกตะกอน 
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 (๖) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบเอสบีอำร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR) มีข้อสังเกตที่  
“มีกำรเติมอำกำศและตกตะกอนเกิดข้ึนในบ่อบ ำบัดเดียวกัน” ลักษณะกำรท ำงำนแบบสลับช่วงเวลำ โดยมีกำรเติม
น้ ำเสีย เติมอำกำศ ตกตะกอน และปล่อยน้ ำทิ้งออกจำกระบบเป็นบำงช่วงเวลำ คือจะระบำยน้ ำทิ้งหลังจำก
ตกตะกอนแยกออกจำกน้ ำแล้วเท่ำนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๗) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบถังบ ำบัดส ำเร็จรูป (Compact Plant) มีข้อสังเกตที่ “เป็นถัง
พลำสติกหรือไฟเบอร์กล๊ำสส ำเร็จรูป” ส่วนกระบวนกำรบ ำบัดในถังเป็นรูปแบบใดระหว่ำงกระบวนกำรกรองไร้
อำกำศ กรองเติมอำกำศ หรือตะกอนเร่ง ให้ระบุแยกย่อยในผลกำรตรวจสอบด้วย เช่น ถังบ ำบัดส ำเร็จรูปแบบ
ระบบตะกอนเร่ง ถังบ ำบัดส ำเร็จรูปแบบกรองไร้อำกำศ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
  ๓) ข้อมูลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรระบำยน้ ำทิ้ง  
   กำรพิจำรณำกรณรีะบบบ ำบัดน้ ำเสียฝังอยู่ใต้ดิน หำกไม่มีแบบแปลน และไม่สำมำรถเปิดฝำบ่อ

บ ำบัดเพ่ือตรวจสอบลักษณะองค์ประกอบของระบบบ ำบัดน้ ำเสียได้ ให้ใช้วิธีสอบถำมลักษณะองค์ประกอบส ำคัญ
ของระบบว่ำมีอะไรบ้ำง เช่น สอบถำมด้วยประโยคส ำคัญ (Keyword) ที่เป็นจุดเด่นของระบบแต่ละชนิด เช่น      
มีตัวกลำงในบ่อ มีกำรเติมอำกำศ มีกำรสูบหมุนเวียนตะกอนกลับมำยังบ่อเติมอำกำศหรือไม่ เป็นต้น 
 

รูปที่ ๑๗ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบถังบ ำบัดส ำเร็จรูป
แบบตะกอนเร่ง 

รูปที่ ๑๖  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบเอสบีอำร์ 
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    - ระบบบ่อเกรอะ เป็นบ่อเก็บสิ่งปฏิกูลและมีกำรสูบส้วมเป็นประจ ำ โดยไม่มีวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนใด เช่น ตัวกลำงในบ่อ และกำรเติมอำกำศในบ่อ เป็นต้น 

    - ระบบบ่อกรองไร้อำกำศ สังเกตได้ว่ำมีเพียงตัวกลำงโดยไม่มีกำรเติมอำกำศ  
    - ระบบถังบ ำบัดส ำเร็จรูปแบบกรองไร้อำกำศ เป็นถังส ำเร็จรูปที่มีรูปร่ำงทรงกลมหรือ

ทรงกระบอกแนวนอนซึ่งซ้ือมำติดตั้งได้ทันทีและภำยในถังมีเพียงตัวกลำง โดยไม่มีกำรเติมอำกำศ  
   กรณีไม่ทรำบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียควรให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร 

ผู้แทนอำคำร หรือผู้น ำตรวจ จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ิมเติมหรือประสำนขอข้อมูลดังกล่ำว 
จำกหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตหรือรับจดทะเบียน และให้ติดตำมตรวจสอบใหมอี่กครั้ง 

   หำกขณะตรวจสอบไม่มีแบบแปลนหรือเอกสำรเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ระบุถึงประเภท
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือข้อเท็จจริงไม่ตรงกับแบบแปลนหรือเอกสำรฯ ให้ใช้ประเภทระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำม
ข้อเท็จจริงปัจจุบัน  

(๑) ขนำดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
กำรระบุขนำดของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หำกมีข้อมูลรำยละเอียดกำรออกแบบระบบ

บ ำบัดน้ ำเสีย ให้ยึดตำมข้อมูลดังกล่ำว กรณเีป็นถังบ ำบัดส ำเร็จรูปจะมีข้อมูลขนำดรองรับน้ ำเสียของถังบ ำบัดน้ ำเสีย
แต่ละรุ่นปรำกฏตำมรำยละเอียดสินค้ำท่ีผู้ผลิตจัดท ำข้ึน  

(๒) ผู้ควบคุมดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
กำรด ำเนินกำรควบคุมดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้สำมำรถท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดเป็นหน้ำที่ของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ ซึ่งอำจด ำเนินกำรเอง 
หรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรเดินระบบหรือให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง
แก้ไขระบบ กรณีท่ีว่ำจ้ำงที่ปรึกษำให้ระบชุื่อ-ที่อยู่ของที่ปรึกษำ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อประสำนงำนด้วย 

(๓) กำรเปิดใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
กำรตรวจสอบระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ือประเมินว่ำมีกำรเปิดใช้งำน หรือเดินระบบ

บ ำบัดน้ ำเสียตำมปกติหรือไม่นั้น เป็นกำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำทำงปกครอง 
เนื่องจำกมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก ำหนดว่ำ 
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นของตนเอง ละเว้นไม่ท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
โดยใช้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของตนที่มีอยู่ และลักลอบปล่อยทิ้งมลพิษน้ ำเสียดังกล่ำวออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกเขต
ที่ตั้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษของตนจะต้องเสียค่ำปรับรำยวันในอัตรำสี่เท่ำของจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยประจ ำวัน
ส ำหรับกำรเปิดเดินเครื่องท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียของตนตลอดเวลำที่ด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ดังนั้น เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจลักษณะกำรเปิดใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ละประเภท เครื่องจักร/อุปกรณ์
ส ำคัญซึ่งมีผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียโดยตรง  

เทคนิคกำรสังเกตและสอบถำมเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงว่ำมีกำรเปิดหรือไม่เปิดใช้งำน
ระบบ มีรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ใดที่ช ำรุด เพ่ือให้สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรตรวจสอบสภำพกำรท ำงำน
ของระบบบ ำบัดน้ ำเสียได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีดังนี ้
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ตรวจสอบรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญของระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ละประเภท  
- ระบบบ่อเติมอำกำศ และระบบบ่อกรองเติมอำกำศ ได้แก่ เครื่องสูบน้ ำ เครื่องเติมอำกำศ 
- ระบบตะกอนเร่ง ได้แก่ เครื่องสูบน้ ำ เครื่องเติมอำกำศ เครื่องสูบตะกอนกลับ 

เครื่องกวำดตะกอนก้นบ่อ (ถ้ำมี) เครื่องกวำดฝ้ำไขบนผิวบ่อ   
- ระบบบ่อกรองไร้อำกำศ ถือว่ำไม่มีอุปกรณ์ส ำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภำพ เนื่องจำก

ไม่มีอุปกรณท์ี่ต้องใช้ไฟฟ้ำ ยกเว้นเครื่องสูบน้ ำ (ถ้ำมี)   
ตรวจสอบกำรเปิดใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
สอบถำมรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญที่ใช้ในกำรบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละรำยกำร

ว่ำมีรำยกำรใดท่ีมีกำรเปิดใช้งำน มีเครื่องจักร/อุปกรณ์รำยกำรใดที่ไม่ช ำรุดแต่ไม่เปิดใช้งำน พร้อมเหตุผลประกอบ 
หำกช ำรุดมีแผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์ดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร สำมำรถแยกเป็นกรณี 
ดังนี้ 

- เปิดใช้งำนตำมปกติ หมำยถึง เครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญที่ใช้ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
เปิดใช้งำนเป็นปกติ ไม่มีรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ช ำรุด ซึ่งจะท ำให้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์
หรือมีประสิทธิภำพตำมเกณฑท์ี่ออกแบบไว้ กำรประเมินว่ำมีกำรเปิดใช้งำนระบบตำมปกติหรือไม่ จะต้องตรวจสอบ
บริเวณส ำคัญของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ได้แก่ ระบบตู้วงจรไฟฟ้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
ตรวจสอบกำรเปิดใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญทุกรำยกำร และลักษณะทำงกำยภำพในบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย เช่น มีน้ ำเสีย
ขังอยู่ในบ่อมำกน้อยเพียงใด สี ควำมขุ่น กลิ่น เป็นต้น หำกพบว่ำตู้วงจรไฟฟ้ำช ำรุด สภำพบ่อบ ำบัดน้ ำเสียรกร้ำง 
ขำดกำรดูแล น้ ำในบ่อใสผิดปกติแตกต่ำงจำกลักษณะน้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งมีลักษณะใสและสีเหลืองจำง 
เป็นต้น ให้ท ำกำรบันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน 

- เปิดใช้งำนบำงส่วน เป็นกรณีที่พบว่ำมีเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญบำงรำยกำรไม่ได้
เปิดเดินเครื่องท ำงำนหรือเปิดใช้งำนเพ่ือท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสีย เช่น ตำมที่ออกแบบให้มีและเปิดใช้เครื่องเติมอำกำศ 
๔ ชุด แต่เปิดเพียง ๒ ชุด ไม่ว่ำเครื่องเติมอำกำศที่เหลือ ๒ ชุด จะช ำรุดหรือไม่ก็ตำม เป็นต้น มีผลต่อประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย อำจท ำให้น้ ำทิ้งที่ระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีค่ำเกินมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ให้ท ำกำรบันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน 

- ไม่เปิดใช้งำน เป็นกรณีที่ไม่มีกำรเปิดเดินเครื่องท ำงำนของเครื่องมืออุปกรณ์
ทั้งหมดที่ใช้ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย รวมถึงกำรน ำน้ ำเสียผ่ำนบ่อบ ำบัดโดยไม่เปิดเดินเครื่องเติมอำกำศก็ถือว่ำไม่เปิด  
ใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้วย ซึ่งควรระบุเหตุผลของกำรที่ไม่เปิดใช้งำนหรือไม่ท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสี ย ให้ท ำกำร
บันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน  

หำกได้แสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนอย่ำงครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ทรำบ
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกำรช ำรุดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ระบุในแบบบันทึกกำรตรวจสอบว่ำไม่สำมำรถตรวจสอบ
กำรช ำรุดได้  

กรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ช ำรุด ให้บันทึกข้อมูลดังกล่ำวไว้ด้วย รวมทั้งตรวจสอบ  
ควำมสอดคล้องกับกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ และสรุป
รำยงำนผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.๒ ด้วย 

ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่นิยมใช้ส ำหรับอำคำรที่ท ำกำร เพิ่มเติม  
ไดจ้ำก ภาคผนวก พ 
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๕. การเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง 
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพ่ือให้ได้ตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนน้ ำทิ้งที่ดี และลดข้อโต้แย้ง ผู้เก็บตัวอย่ำงต้องเก็บ

ตัวอย่ำงให้เป็นไปตำมวิธีมำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้   
 

 ๕.๑ ก าหนดพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ  
  กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จะต้องก ำหนดพำรำมิเตอร์ที่ตรวจสอบ
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ส ำหรับพำรำมิเตอร์ในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำทิ้งจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ ได้แก่ 
ควำมเป็นกรดและด่ำง บีโอดี สำรแขวนลอย ซัลไฟด์ สำรทีล่ะลำยได้ทั้งหมดที่เพ่ิมข้ึนจำกน้ ำใช้ปกติ น้ ำมันและไขมัน 
และทีเคเอ็น  
 

 ๕.๒ การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ าและเทคนิคในการเก็บตัวอย่างน้ า 
  ๕.๒.๑  การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ า 
  ตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่อง กำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอย จ ำนวนอำคำร 
และจ ำนวนห้องของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ก ำหนดไว้ว่ำ  
  “...ข้อ ๓ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ให้เก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอำคำรที่ระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
หรือระบำยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ หรือจุดเก็บอ่ืนที่สำมำรถใช้เป็นตัวแทนของน้ ำทิ้งที่ระบำยออกจำกอำคำร     
ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษ ตำมที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรระบำยน้ ำหลำยจุดให้
เก็บทุกจุด”  
  กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) และจะต้องเก็บทุกจุดที่มีกำร
ระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงต้องระบุจ ำนวนจุดเก็บตัวอย่ำง และ
ต ำแหน่งที่เก็บให้ชัดเจน กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งให้เก็บตัวอย่ำงจำกปลำยท่อ/รำงระบำยน้ ำทิ้งนอกเขตที่ตั้งของ
อำคำรที่ท ำกำรฯ หำกไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ณ จุดดังกล่ำวได้ เนื่องจำกประเด็นปัญหำ เช่น ปลำยท่อ
ระบำยน้ ำทิ้งจมน้ ำอยู่นอกก ำแพงสูง มีวัชพืชปกคลุม รกทึบไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เป็นฝำท่อคอนกรีต เปิดไม่ได้ เป็นต้น 
ให้เก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งในเขตที่ตั้งของอำคำร ณ จุดที่อยู่ถัดเข้ำมำตำมล ำดับ ซึ่งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นตัวแทนน้ ำทิ้ง
จำกอำคำรที่ท ำกำรฯ ที่ตรวจสอบ ได้แก่ ในท่อ/รำงระบำยน้ ำทิ้ง ปลำยท่อจำกบ่อพักน้ ำทิ้งหรือบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
บ่อสุดท้ำย หรือในบ่อพักน้ ำทิ้งหรือบ่อบ ำบัดน้ ำเสียบ่อสุดท้ำย โดยให้ระบุเหตุผลที่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง
จำกปลำยท่อ/รำงระบำยน้ ำทิ้งนอกเขตที่ตั้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ ไว้ในแบบบันทึกกำรตรวจสอบด้วย  
  จุดระบำยน้ ำทิ้ง คือ จุดที่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ ออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ
แหล่งน้ ำสำธำรณะ กำรตรวจสอบว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ มีจุดระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมกี่จุด และบริเวณใดบ้ำง 
ควรตรวจสอบปลำยท่อระบำยน้ ำฝน หรือปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้งที่ออกจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ ทุกจุด โดยตรวจสอบ
ตำมแผนผังอำคำรหรือแบบแปลนระบบท่อระบำยน้ ำของอำคำร หรือข้อมูลจำกผู้น ำตรวจ และให้ส ำรวจบริเวณที่
เป็นปลำยท่อระบำยน้ ำฝนหรือท่อระบำยน้ ำทิ้งที่ออกจำกอำคำรทุกจุด รวมทั้งตรวจสอบบริเวณโดยรอบว่ำมีกำรระบำย
น้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่ำวอีกครั้งก่อนบันทึกข้อมูลไว้ในแบบบันทึก
กำรตรวจสอบ รวมทั้งระบุต ำแหน่งหรือจุดที่ระบำยน้ ำทิ้งลงในแผนผังด้วย 
  ขณะตรวจสอบต้องบันทึกรำยละเอียดและภำพถ่ำยไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้ง เช่น ปลำยท่อ
ระบำยน้ ำทิ้ง แนวท่อระบำยน้ ำทิ้ง แนวท่อระบำยน้ ำฝน จุดลักลอบระบำยน้ ำเสีย จุดที่มีน้ ำเสียปนในท่อระบำย
น้ ำฝนหรือท่อระบำยน้ ำทิ้ง ลักษณะน้ ำเสียที่มำปนกับน้ ำทิ้ง เป็นต้น  
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  ๕.๒.๒  เทคนิคในการเก็บตัวอย่างน้ า 
   ส ำหรับเทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง เพ่ือให้เป็นตัวแทนน้ ำทิ้งท่ีดี ควรปฏิบัติดังนี้  

๑) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งจำกปลำยท่อน้ ำทิ้งที่จมน้ ำบำงส่วน ปริ่มผิวน้ ำ หรือเหนือผิวน้ ำใน 
แหล่งน้ ำสำธำรณะ หรือท่อระบำยน้ ำสำธำรณะเพียงเล็กน้อย ต้องตรวจสอบว่ำน้ ำทิ้งที่ไหลออกจำกปลำยท่อไม่มี
น้ ำจำกแหล่งภำยนอกปนอยู่ด้วย โดยให้ยื่นภำชนะรองรับตัวอย่ำงเข้ำมำในท่อห่ำงจำกปลำยพอประมำณเพ่ือไม่ให้
มีน้ ำภำยนอกสำมำรถปนได้ ดังรูปที่ ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๘  กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งจำกปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้ง 

  ๒) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งจำกปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้งที่ระดับอยู่ต่ ำกว่ำท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะ (ไม่มีประตูระบำยน้ ำ) ให้เก็บน้ ำทิ้งขณะที่มีกำรระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ และต้องแน่ใจว่ำ 
น้ ำทิ้งที่ไหลออกจำกปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้งไม่มีน้ ำจำกแหล่งภำยนอกเข้ำมำปน หำกมีโอกำสที่น้ ำทิ้งจำกภำยนอก
เข้ำมำปนให้เก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งในเขตที่ตั้งของอำคำร ณ จุดที่อยู่ถัดเข้ำมำตำมล ำดับ ซึ่งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็น
ตัวแทนน้ ำทิ้งจำกอำคำรที่ท ำกำรฯ หรือถ้ำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งที่ไม่มีน้ ำจำกแหล่ง
ภำยนอกเข้ำมำปน ให้มีหนังสือขอควำมร่วมมือส ำนักงำนเขต/องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำด ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจำรณำสั่งกำรให้จัดให้มีจุดตรวจสอบน้ ำทิ้งต่อไป   
   ๓) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งในท่อ/รำงระบำยน้ ำทิ้ง บ่อพักน้ ำทิ้ง หรือบ่อบ ำบัดน้ ำเสียบ่อสุดท้ำย 
หำกอยู่ในวิสัยที่จะรอได้ ให้รอเก็บตัวอย่ำงเมื่อมีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอก แต่หำกเก็บตัวอย่ำงในขณะที่ไม่มี
กำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอกจะต้องพิจำรณำสภำพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ำน้ ำทิ้งที่เก็บเป็นตัวแทน  
น้ ำทิ้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ นั้น ไม่ควรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งที่ขังนิ่งอยู่ในท่อ/รำงระบำยน้ ำทิ้ง หำกเก็บตัวอย่ำงใน  
บ่อบ ำบัดน้ ำเสียบ่อสุดท้ำยซึ่งส่วนมำกเป็นบ่อตกตะกอน ควรเก็บในรำงระบำยที่ไหลผ่ำนฝำยน้ ำล้น (Weir) มำแล้ว 
เว้นแต่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งเมื่อไหลผ่ำนฝำยน้ ำล้นไม่ว่ำเหตุผลใด เช่น น้ ำทิ้งที่ไหลผ่ำนฝำยน้ ำล้น (Weir)  
มีปริมำณเล็กน้อย หรืออยู่ระดับพ้ืนร่องฝำยน้ ำล้น (Weir) จนไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงให้เพียงพอได้ และต้องเก็บ
ตัวอย่ำงด้วยควำมระมัดระวังอย่ำให้อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ ำไปรบกวนตะกอนที่จมอยู่ก้นบ่อ พ้ืนท่อ/รำงระบำยน้ ำ 
ท ำให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยขึ้นมำปนกับน้ ำทิ้ง ดังรูปที่ ๑๙ และ ๒๐ และระบุเหตุผลที่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงที่ปลำยท่อ/
รำงระบำยน้ ำทิ้งนอกเขตที่ตั้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ ได้ เช่น ปลำยท่อจมน้ ำ อยู่นอกก ำแพงสูง มีวัชพืชปกคลุมรกทึบ 
ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เป็นฝำท่อคอนกรีต เปิดไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ หำกจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งเป็นบ่อบ ำบัดน้ ำเสียบ่อสุดท้ำย 
ขอให้ระบุชื่อประเภทของบ่อบ ำบัดน้ ำเสียบ่อสุดท้ำยนั้นให้ชัดเจน เช่น บ่อตกตะกอน ที่จะระบำย/ขณะระบำยออก
สู่ภำยนอก ถังกรองไร้อำกำศชุดที่ ๔ ที่จะระบำย/ขณะระบำยออกสู่ภำยนอก บ่อผึ่งบ่อที่ ๕ ที่จะระบำย/ขณะ
ระบำยออกสู่ภำยนอก เป็นต้น 
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ขณะเก็บตัวอย่ำง ต้องมีกำรถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำนด้วยทุกครั้ง โดยเฉพำะภำพที่แสดงให้เห็น
ขณะที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง และลักษณะน้ ำทิ้ง ดังรูปที่ ๒๑ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๑ กำรบันทึกภำพขณะที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง และลักษณะน้ ำทิ้ง 
 

รูปที ่๒๐  กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งที่ไหลผ่ำนฝำยน้ ำล้น (weir) 

รูปท่ี ๑๙  กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำในบ่อพักน้ ำทิ้งที่จะระบำยออกสู่ภำยนอก 
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๕.๓ ลักษณะน้ าทิ้ง  
 เป็นกำรสังเกตลักษณะทำงกำยภำพของน้ ำทิ้งโดยกำรสังเกตด้วยตำและกำรดมกลิ่น เช่น ใส ขุ่น  

มีตะกอน สี กลิ่น และกำรตรวจวัดด้วยเครื่องมือภำคสนำม เช่น ควำมเป็นกรดและด่ำง อุณหภูมิ กำรน ำไฟฟ้ำ ควำมเค็ม 
และคลอไรด์ เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร ลักษณะทำงกำยภำพของตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ได้แก่ 

  ๑) สี   
   ลักษณะสีทั่วไปของน้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียของน้ ำเสียชุมชน จะมีสีเหลืองจำง กำรบันทึก

ให้ระบุสี เช่น ขำวขุ่น สีเทำ สีด ำ สีชำ เหลืองใส เขียว ใสไม่มีสี เป็นต้น ดังรูปที่ ๒๒ หำกพบว่ำมีลักษณะใสมำก
และไม่มีสีเหลืองจำงปรำกฏอยู่ อำจสันนิษฐำนว่ำมีกำรเจือจำงน้ ำทิ้ง หรือมีกำรเติมคลอรีนจ ำนวนมำกซึ่งมีฤทธิ์
ท ำลำยสำรอินทรีย์ รวมถึงโมเลกุลของสำรสีเหลืองจำงที่ปนอยู่ในน้ ำทิ้งดังกล่ำวด้วย จึงควรบันทึกข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมว่ำพบหลักฐำนใดที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรเจือจำงในบริเวณใกล้กับบ่อบ ำบัดน้ ำเสียบ่อสุดท้ำยหรือบ่อพักน้ ำทิ้ง 
เช่น สำยยำง หรือก๊อกน้ ำ หรือท่อน้ ำประปำ มีภำชนะหรืออุปกรณ์เติมคลอรีน หรือน้ ำทิ้งมีกลิ่นคลอรีนรุนแรง
หรือไม่ เป็นต้น 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 
 

   
  ๒) ความขุ่น  
   น้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่มีประสิทธิภำพจะมีลักษณะใส ไม่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ 
หรือมีตะกอนขนำดเล็กแขวนลอยอยู่เพียงเล็กน้อย แต่หำกมีลักษณะขุ่นหรือมีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ค่อนข้ำงมำก 
อำจบ่งบอกว่ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียอำจมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ โดยกำรบันทึกข้อมูลให้ระบุลักษณะน้ ำทิ้ง เช่น ใส 
ค่อนข้ำงใส ค่อนข้ำงขุ่น ขุ่นมำก ไม่มีตะกอนแขวนลอย มีตะกอนแขวนลอยเล็กน้อย เป็นต้น 
 

  ๓) กลิ่น  
   น้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียปกติจะมีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นคำวเล็กน้อย หำกน้ ำทิ้งมีสำร
แขวนลอยสีด ำปนอยู่มำก แสดงว่ำผ่ำนกระบวนกำรหมักไร้อำกำศ เช่น บ่อเกรอะ บ่อกรองไร้อำกำศ หรือไม่เปิด
เครื่องเติมอำกำศ มักมีกลิ่นเหม็นของก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊ำซไข่เน่ำ) รุนแรง น้ ำทิ้งมีสำรแขวนลอย สีเทำปนอยู่มำก 
แสดงว่ำอำจเป็นน้ ำเสียที่ไม่ผ่ำนกำรบ ำบัดหรือผ่ำนกำรบ ำบัดเพียงเล็กน้อย โดยกำรบันทึกข้อมูลให้ระบุว่ำมีกลิ่น
เล็กน้อย กลิ่นคลอรีน กลิ่นคำว กลิ่นก๊ำซไข่เน่ำ เป็นต้น 
 

 

ลักษณะน้ ำทิ้งใส ลักษณะน้ ำทิ้งขุ่น ลักษณะน้ ำทิ้งสีด ำคล้ ำ 

รูปที่ ๒๒ ลักษณะสีของน้ ำทิ้ง 
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 ๕.๔ แหล่งรองรับน้ าทิ้ง  
  แหล่งรองรับน้ ำทิ้งอำจเป็นได้ทั้งท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ แหล่งน้ ำสำธำรณะ หรือระบบท่อรวบรวม
น้ ำเสียของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม กรณีเป็นท่อรวบรวมน้ ำเสียให้ระบุชื่อของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
พร้อมแนบเอกสำร/หลักฐำนกำรอนุญำตให้เชื่อมต่อท่อน้ ำเสีย และเอกสำร/หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
รวมถึงให้ระบเุอกสำร/หลักฐำนที่ไม่มีไว้ด้วย 
 

 ๕.๕ วิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่างน้ า  
    ๑) ก่อนเก็บตัวอย่างน้ า 

  (๑) เตรียมน้ ำแข็งใส่กล่องรักษำควำมเย็นไว้ให้เพียงพอส ำหรับกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำ 
(๒) เขียนฉลำกเก็บตัวอย่ำงน้ ำด้วยปำกกำชนิดกันน้ ำ ควรติดฉลำกข้ำงขวดก่อนเก็บตัวอย่ำง 

เพ่ือป้องกันข้อผิดพลำดเกี่ยวกับจุดเก็บตัวอย่ำง ซึ่งข้อควำมบนฉลำกที่เขียนประกอบด้วยจุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร์ 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ประเภทของตัวอย่ำง วันที่ เวลำ สถำนที่ ผู้เก็บตัวอย่ำง และกำรรักษำสภำพตัวอย่ำง  

 - จุดเก็บตัวอย่ำง เป็นรหัสที่สื่อถึงตัวอย่ำงน้ ำที่ท ำกำรเก็บ/โครงกำร/สถำนที่ ควรก ำหนด
เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษ ๓ ตัว แล้วตำมด้วยตัวเลข หำกมีจุดเก็บตัวอย่ำงมำกกว่ำ ๑ จุด 

 - พำรำมิเตอร์ที่ต้องกำรวิเครำะห์ ระบุเป็น BOD, SS, S2- ,TDS, TDS (1) ส ำหรับน้ ำใช้ตำมปกติ, 
Fat Oil and Grease และ TKN 

 - ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ให้เขียนว่ำ “ตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ อำคำรที่ท ำกำรฯ 
(อำคำรประเภท ก. หรือ ข. หรือ ค.)” หรือวัตถุประสงค์ที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง (สั้นๆ และเข้ำใจง่ำย) 

 - ประเภทของตัวอย่ำง ระบุเป็นน้ ำทิ้ง ส ำหรับ TDS จะต้องเก็บทั้งตัวอย่ำงน้ ำทิ้งและน้ ำใช้ 
โดยน้ ำใช้ให้ระบุว่ำเป็นน้ ำประปำหรือน้ ำบำดำล 

 - วันทีแ่ละเวลำทีเ่ก็บตัวอย่ำง 
 - ชื่อผู้เก็บตัวอย่ำง 
 - กำรรักษำสภำพตัวอย่ำง กรณีท่ีใช้สำรเคมี ให้ระบุชื่อสำรเคมี และปริมำณที่ใช้ด้วย 
 

 
 

จุดเก็บตัวอย่ำง............................. 
พำรำมิเตอร์................................. 
 

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

ประเภทของตัวอย่ำง     (  ) น้ ำผิวดิน     (  ) น้ ำใต้ดิน     (  ) น้ ำทะเล 
(  ) น้ ำทิ้ง        [ (  ) inf  หรือ (  ) eff ]     (  ) อ่ืนๆ 
วันท่ีเก็บตัวอย่ำง......................... เวลำ............................ ผู้เก็บตัวอยำ่ง................................... 
สภำวะของตัวอย่ำง    [  ] อุณหภมูิห้อง   [  ] แช่เย็น 4 oc   [  ] แช่แข็ง < 0 oc 
                           [  ] อื่นๆ ............................................................... 

Un-Preserve (*เปลี่ยนแปลงตามพารามิเตอร์ที่เก็บ)  
          สีของฉลากที่ติดข้างขวดให้เป็นไปตามการรักษาสภาพตัวอย่างท่ีห้องปฏิบัติการก าหนด 

 

รูปที่ ๒๓ ตัวอย่ำงฉลำกปิดขวดเก็บตัวอย่ำง 
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 ๒) ระหว่างเก็บตัวอย่างน้ า 
   (๑) ใส่ถุงมือเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน โดยก่อนเก็บตัวอย่ำงน้ ำให้ใช้ตัวอย่ำงน้ ำที่จะเก็บ
เขย่ำล้ำงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ ำเพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มีสำรแปลกปลอมเจือปนในอุปกรณเ์ก็บตัวอย่ำงน้ ำ  
    (๒) เก็บตัวอย่ำงน้ ำให้มีปริมำตรเพียงพอส ำหรับกำรวิเครำะห์ในแต่ละพำรำมิเตอร์ ต้องระวังไม่ให้
ฝำขวดสัมผัสกับสิ่งสกปรก และให้ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ ำที่เหมำะสมกับสภำพจุดเก็บตัวอย่ำง  
   (๓) กำรตรวจวัดค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) ต้องตรวจวัดทันทีในขณะเก็บตัวอย่ำง  
ณ อุณหภูมิบรรยำกำศ หำกไม่สำมำรถท ำได้ต้องตรวจวัดภำยในเวลำไม่เกิน ๒ ชั่วโมง เนื่องจำก CO2 อำจละลำย
ลงในน้ ำ ท ำให้ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงลดลงได้ และกำรอ่ำนค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง ต้องอ่ำนค่ำอุณหภูมิด้วยทุกครั้ง 
เนื่องจำกค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงแปรผันตำมอุณหภูมิ โดยให้ใช้หัววัดจุ่มลงในตัวอย่ำงน้ ำในบ่อ รำง หรือท่อน้ ำทิ้ง
โดยตรง หำกไม่สำมำรถท ำได้ให้จุ่มหัววัดในภำชนะรองรับท ำด้วยพลำสติกหรือแก้วเท่ำนั้น ไม่ควรใช้ภำชนะรองรับ
เป็นโลหะเนื่องจำกเป็นสื่อน ำไฟฟ้ำ ซึ่งอำจท ำให้ค่ำตรวจวัดมีควำมคลำดเคลื่อนได ้
    (๔) หำกแหล่งก ำเนิดมลพิษประสงค์จะแบ่งตัวอย่ำงน้ ำที่ เก็บร่วมกันไปวิ เครำะห์ ยั ง
ห้องปฏิบัติกำรอ่ืน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๑) ตักน้ ำใส่ถัง ผสมน้ ำตัวอย่ำงให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
   ๒) ตักตัวอย่ำงน้ ำใส่ขวดเก็บตัวอย่ำงทีละพำรำมิเตอร์  
   ๓) รักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำ (ให้บันทึกข้อมูล/ถ่ำยภำพขวดเก็บตัวอย่ำง กำรรักษำสภำพ
ตัวอย่ำงน้ ำของห้องปฏิบัติกำรนั้นไว้ด้วย) 
 

 ๓) หลังการเก็บตัวอย่างน้ า 
  (๑) ต้องท ำกำรรักษำสภำพตัวอย่ำง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติของ

ตัวอย่ำงน้ ำในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ โดยลดหรือยับยั้งกำรท ำงำนของจุลินทรีย์ชั่วครำว ลดอัตรำกำรเกิด
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและเคมี รวมทั้งป้องกันกำรดูดซับปริมำณสำรที่ต้องกำรวิเครำะห์ที่ผิวภำชนะ 
หรือป้องกันกำรตกตะกอนแล้วแต่กรณี ดังรูปที่ ๒๕ 

 

รูปที่ ๒๔ กำรเขียนขวดเก็บตัวอย่ำงน้ ำ  



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๔๔ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (๒) ส่งตัวอย่ำงไปยังห้องปฏิบัติกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้แต่ละพำรำมิเตอร์มี
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำง (Holding Time) แตกต่ำงกัน จึงต้องค ำนึงถึงพำรำมิเตอร์ที่มีระยะเวลำ 
กำรเก็บรักษำน้อยที่สุดก่อนท ำกำรวิเครำะห์ คือ บีโอดี ซึ่งมีระยะเวลำกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงก่อนท ำกำร
วิเครำะห์ได้ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ดังตารางที่ ๕ 

 

ตารางที ่๕  ปริมาตรตัวอย่างน้ า การรักษาสภาพและระยะเวลาเก็บรักษาสภาพตัวอย่างแต่ละพารามิเตอร์ 
 

พารามิเตอร์ ภาชนะบรรจ ุ
ปริมาตร 
(มล.) 

การรักษาสภาพ 
ระยะเวลาการ

เก็บรักษา 
ควำมเป็นกรดและด่ำง 
(pH) 

- - วัดในภำคสนำม - 

บีโอดี  
(BOD) 

ขวดพลำสติก (PE) ๒,๐๐๐ แช่เย็นท่ีอุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส ๒๔ ช่ัวโมง 

สำรแขวนลอย  
(SS) 

ขวดพลำสติก (PE) ๑,๐๐๐ แช่เย็นท่ีอุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส ๗ วัน 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

ขวดแก้ว ๓๐๐ เติมสำรละลำย Zinc acetate ๒N จ ำนวน ๐.๖ มล. 
เทตัวอย่ำงน้ ำใส่ขวด และเติม NaOH ๖N จ ำนวน 
๐.๓ มล. เขย่ำให้เข้ำกัน ระวังไม่ให้มีฟองอำกำศ 
และแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส 

๗ วัน 

สำรทีล่ะลำยได้ทั้งหมด 
(TDS) 

ขวดพลำสติก (PE) ๑,๐๐๐ แช่เย็นท่ีอุณหภูมิ < ๖ องศำเซลเซียส ๗ วัน 

น้ ำมันและไขมัน  
(FOG) 

ขวดแก้วสีชำ 
ปำกกว้ำง 

๑,๐๐๐ เติม H2SO4 ให้  pH<๒ และแช่เย็นที่อุณหภูมิ  
< ๖ องศำเซลเซียส 

๒๘ วัน 

ทีเคเอ็น  
(TKN) 

ขวดพลำสติก 
(HDPE) 

๕๐๐ / 
๑,๐๐๐ 

เติม H2SO4 ให้  pH<๒ และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 
< ๖ องศำเซลเซียส 

๒๘ วัน 

 
 
 

  

รูปท่ี ๒๕ กำรรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำ 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๔๕ 

๖. การตรวจสอบการด าเนินการตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 
การจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑) ให้ตรวจสอบว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ มีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ตำมแบบ ทส. ๑ หรือไม่  
 ๒) ให้ตรวจสอบว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ มีกำรรำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
ตำมแบบ ทส.๒ หรือไม่ และมีหลักฐำนกำรจัดส่ง ทส.๒ ให้กับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่
  หำกอำคำรที่ท ำกำรของเอกชน ไม่สำมำรถแสดงเอกสำรตำมข้อ ๑) หรือ ๒) ให้เข้ำสู่กระบวนกำร
ด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 
  หำกอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ไม่สำมำรถแสดง
เอกสำรตำมข้อ ๑) หรือ ๒) เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะแจ้งหน่วยงำนและผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลส่วนรำชกำรนั้น 
เพ่ือขอควำมร่วมมือหน่วยงำนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 
 
๗. การถ่ายภาพ 
 ภำพถ่ำยเป็นหลักฐำนส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่พบในขณะตรวจสอบและใช้ประกอบผล
กำรตรวจสอบ กำรถ่ำยภำพควรตั้งค่ำให้แสดงวันเวลำบนภำพถ่ำยไว้ด้วย หลังจำกถ่ำยภำพควรบันทึกรำยละเอียด
ของแต่ละภำพไว้ด้วย บริเวณท่ีควรถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน แสดงในตารางท่ี ๖ 
 

ตารางท่ี ๖ รายการภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบรายงานผลการตรวจสอบ 
 

รายการภาพถ่าย 
 

[  ] ป้ำยชื่ออำคำร ตัวอำคำร กำรวัดค่ำพิกัดดำวเทียม 
[  ] ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย/แผนผัง แบบแปลนของระบบ (กรณีถ่ำยส ำเนำไม่ได้) ตู้ไฟฟ้ำ
แสดงกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (ถ้ำมี) 
[  ] ลักษณะทำงกำยภำพของบ่อเติมอำกำศ ควำมขุ่น ใส ตะกอนแขวนลอยและตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน  
จุดที่เกิดปัญหำในกำรเดินระบบ เครื่องจักร/อุปกรณ์/จุดที่ช ำรุด จุดที่มีกำรระบำยน้ ำทิ้ง/ปล่อยทิ้งน้ ำเสียที่ไม่ผ่ำน
กำรบ ำบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม  
[  ] จุดเก็บตัวอย่ำงและลักษณะน้ ำทิ้ง ขั้นตอนขณะที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง และผู้ร่วมตรวจสอบ 
[  ] กำรรักษำสภำพตัวอย่ำง 
[  ] ปัญหำอุปสรรคในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง สภำพแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง สภำพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งของ
แหล่งก ำเนิดมลพิษ 

 
 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๖ ตัวอย่ำงกำรถ่ำยภำพเพ่ือใช้ประกอบผลกำรตรวจสอบ 

  

  

 

  

 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ลักษณะบ่อเติมอากาศ 

ลักษณะบ่อตกตะกอน 

การเก็บตัวอย่างน้ า 

ตู้ไฟฟ้าแสดงการท างานของระบบบ าบดัน้ าเสีย 

ลักษณะน้ าทิ้ง 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๔๗ 

๘. การบันทึกผลการตรวจสอบ 
หลังจำกรวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งแล้วเสร็จ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะต้องบันทึกข้อมูล

กำรตรวจสอบในเอกสำรแบบบันทึก ๒ ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำร 
และแบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน เมื่อบันทึกข้อมูลและผู้ร่วมตรวจสอบลงลำยมือ
ชื่อในแบบบันทึกทั้ง ๒ ฉบับแล้ว ให้จัดท ำส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวให้ผู้น ำตรวจด้วย แนวทำงกำรบันทึกข้อมูลตำม
แบบบันทึกท้ัง ๒ ฉบับ เป็นดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๔๘ 

๘.๑ แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ท าการ  
 

 
            กตพ-น๐๕ 

 

                 แบบบันทกึการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ท าการ 
 

วันที.่.........เดือน............................พ.ศ............. 
เวลา................-.................น. 

ชื่อผู้น าตรวจสอบ ....................................................................ต าแหน่ง..................................................................     
โทรศัพท์....................................................................................โทรสาร..................................................................... 
ผู้ตรวจสอบ.........................................................ต าแหน่ง....................................... หน่วยงาน................................ 
ผู้ร่วมตรวจสอบ  
๑) .......................................................................ต าแหน่ง....................................... หน่วยงาน............................... 
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................ 
๒) .......................................................................ต าแหน่ง....................................... หน่วยงาน............................... 
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................ 
 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่ออำคำร...................................        ..................................................................................................................... 
          [   ] รำชกำร  [   ] รัฐวิสำหกิจ  [   ] เอกชน  [   ] อื่นๆ (ระบุ)................................................................................ 
         ที่ตั้ง เลขที่.........หมู่ที่..........ซอย.............................ถนน..................................ต ำบล/แขวง..................................... 
         อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
         โทรศัพท์.................................................โทรสำร........................................เขตปกครอง.......................................... 
         พิกัดดำวเทียม (GPS) [   ] 47 P  [   ] 48 P   X                     Y   
          [   ] ในเขต  [   ] นอกเขต   พื้นที่ให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
 

   ๑.๒  ชื่อเจ้ำของ [   ] บุคคล  [   ] นิติบุคคล.................................................................................................................... 
 [   ] ที่อยู ่เช่นเดียวกับข้อ ๑.๑ 
         ที่อยูเ่ลขที่......หมู่ที่............ซอย..........................ถนน.................................ต ำบล/แขวง........................................... 
         อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
         โทรศัพท์....................................................โทรสำร...........................................  
 

    ๑.๓ ใบอนุญำต 
          [   ] ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (อ.๑)    [    ] ไม่สำมำรถแสดงใบอนุญำตได้ 
                เลขที่..........................................เมื่อวันที่........................................ออกโดย................................................... 
                เลขที่..........................................เมื่อวันที่........................................ออกโดย................................................... 
         [   ] เอกสำรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  (กรณีไม่สำมำรถแสดง อ.๑ ได้) 

 [   ] ใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนแปลง 
        กำรใช้อำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ (แบบ กทม. ๖)   

  [   ] แบบส่งข้อมูลกำรใช้งำนอำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑) 
  [   ] อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 

ชื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ  

ใส่ชื่อเจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
อำคำรหรือบุคคลอื่นที่ปฏบิัติงำน 

ในอำคำรซ่ึงเป็นผู้น ำตรวจและให้ข้อมูล 
และเบอร์โทรศัพท์/โทรสำรของอำคำร 

วัน เดือน ป ีที่ตรวจสอบ เวลำที่ตรวจสอบตั้งแต่เร่ิมจนสิ้นสุด
เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ชื่อ และต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจสอบ หรือหน่วยงำนอื่น 
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซ่ึงเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน 

ใส่ชื่อและที่อยู่ของอำคำรตำมใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ(อ.๑) หรือใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำงฯโดยไม่ยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หนังสือสัญญำซ้ือขำยอำคำร หนังสือสัญญำซ้ือขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่
อำคำร ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล แบบส่งข้อมูลกำรใช้อำคำร กำรใช้พลังงำนและ
กำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับอำคำรควบคุม (บพอ.๑) หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสอบถำมผู้น ำตรวจ 
 

วัดพิกัด ณ ป้ำยทำงเข้ำ/ด้ำนหนำ้อำคำร/เสำธง 

ตรวจสอบว่ำอยู่ในพื้นที่ให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม
หรือไม่ หำกอยู่และสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรเชื่อมต่อท่อ
น้ ำเสียเข้ำกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม ให้รวบรวมข้อมูล 
และไม่ต้องเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ให้ผู้น ำตรวจลงชื่อในแบบ
บันทึกกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย  
 

ควำมเป็นเจ้ำของดูตำม
ใบอนุญำตเช่นเดียวกับ
ชื่ออำคำร 

กรอกข้อมูลตำมใบอนุญำต/หรือเอกสำรอื่นที่อำคำรสำมำรถแสดงได้ 

กรอกข้อมูลตำมใบอนุญำต/หรือเอกสำรอื่นที่อำคำรสำมำรถแสดงได้ เช่น หนังสือสัญญำซ้ือขำย
อำคำร หนังสือสัญญำซ้ือขำยอำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร ใบรับรอง
กำรตรวจสอบอำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๔๙ 

๑.๔ จ ำนวนอำคำร....................หลงั      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 ไม่ต้องท าแบบสอบถามต่อ ให้ผู้น าตรวจลงนามให้แบบบันทึก ** 
 

๑.๕ กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
     [   ] ไม่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำ   
     [   ] เข้ำข่ำยต้องจัดท ำ 
              [   ] ด ำเนินกำร  [   ] ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำก.................................................................... 

 

๒. ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย และการระบายน้ าทิ้ง 
    ๒.๑ แหล่งน้ ำใช้  [   ] น้ ำประปำ  [   ] น้ ำบำดำล  [   ] อื่นๆ ระบุ.................................................................................. 
         ปริมำณน้ ำใช้................................................ลบ.ม./วัน 
    ๒.๒ ปริมำณน้ ำเสีย...............................................ลบ.ม./วัน 
    ๒.๓ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย [   ] มี ๑) ชนิด…………………............................................................................................ 
    ขนำด.........................ลบ.ม. จ ำนวน.......................... 
   ๒) ชนิด……………………........................................................................................ 
    ขนำด.........................ลบ.ม. จ ำนวน..........................    
 [   ] รองรับน้ ำเสียจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษอื่น  

ระบุ................................................................................................................. 
          [    ] ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ เนื่องจำก.................................................................. 

    [   ] ไม่มี ระบุวิธีกำรจัดกำร................................................................................................ 
 ผู้ควบคุมดูแลระบบ    [   ] ด ำเนินกำรเอง  [   ]  จ้ำงที่ปรึกษำ ระบุ..................................................................... 
 

  ๒.๔ กำรเปิดใช้งำนระบบ   [   ] เปิดใช้งำน 
[   ] ปกต ิ
[   ] บำงส่วน ระบุ.......................................................................................... 

 [   ] ไม่เปิดใช้งำน ระบุเหตุผลและภำพถ่ำย.................................ตั้งแต่..................... 
 

 ๒.๕ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแบบกำรเก็บสถิติข้อมูลกำรจัดท ำ 
          บันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑) มีกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบ ทส. ๑     มี          ไม่มี 
         ๒) มีกำรรำยงำนข้อมูลตำมแบบ ทส. ๒       มี          ไม่มี 
                  (ตรวจสอบที่ ทสจ./ฝตบ. หรือที่แหล่งก ำเนิดมลพิษ) 
 

          อ่ืนๆ................................................................................................................................................... ........... 
         ...................................................................................................................................................................... 
๒.๖ กำรระบำยน้ ำทิ้ง  [   ] มี จ ำนวน..........จุด บริเวณ................................................................................ . 
         ออกสู่ภำยนอก       [   ] ไม่มี เนื่องจำก..................................................................................................... 
 

- ๓ – 
 
 

1 

ตรวจสอบพื้นที่ใช้สอยจำกใบอนุญำตต่ำงๆ/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง/
แบบแปลน/กำรวัดพื้นที/่สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร 

ตรวจสอบวำ่อำคำรเข้ำข่ำยต้องจัดท ำ EIA หรือไม่  
หำกเข้ำข่ำย ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำ EIA หรือไม่ 

ให้ระบุแหล่งน้ ำใช ้

ดูจำกมิเตอร์น้ ำใช้หรือค ำนวณจำกใบเสร็จค่ำน้ ำประปำภำยในสำมเดือนที่ผ่ำนมำ
และค ำนวณเป็นหน่วย ลบ.ม/วัน หำกใช้น้ ำจำกแหล่งอื่นอำจค ำนวณจำกเครื่อง
สูบน้ ำและชั่วโมงกำรท ำงำนต่อวัน หรือขนำดถังหรือบ่อพักน้ ำใช้  

ดูจำกมิเตอร์น้ ำเสียหรอืค ำนวณจำกร้อยละ ๘๐ 
ของปริมำณน้ ำใช้ต่อวัน ตรวจสอบวำ่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ 

ชนิดใด ขนำดเท่ำไหร่ จ ำนวนกี่ชุด 
 

ตรวจสอบว่ำอำคำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียเอง
หรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 

ตรวจสอบกำรเปิดใช้งำนระบบ 
- ปกต ิคือเครื่องจักร/อุปกรณ์เปิดใช้งำนเป็นปกติ ไม่มีรำยกำรเครื่องจักร/อุปกรณ์ช ำรุด 
- บำงส่วน คือพบเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญบำงรำยกำรไม่เปิดใช้งำนไม่ว่ำจะช ำรุดหรือไม่ 
- ไม่เปิดใช้งำน คือไม่เปิดเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

ให้ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ หรือไม่ และให้ตรวจสอบว่ำมีกำร
รำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.๒ หรือไม่ พร้อมขอส ำเนำ ทส.๑ และหลักฐำนกำรจัดส่ง ทส.๒  

 

ตรวจสอบวำ่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอกหรอืไม่ กี่จุด บริเวณใด โดยควรตรวจสอบปลำยท่อระบำยน้ ำฝน/ 
ปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้งที่ออกจำกอำคำรทุกจุด 

กรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ช ำรุดให้บันทึกข้อมูลดังกล่ำว
ไว้ด้วย รวมทั้งตรวจสอบควำมสอดคล้องกับกำรบันทึก
และรำยงำนข้อมูลในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ด้วย 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๐ 

  แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง  [   ] ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของ................................................................(แนบเอกสำร) 
  [   ] ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ 

[   ] คลอง/แม่น้ ำ ระบุ........................................................................................................ 
                                   [   ] อื่นๆ ระบุ…................................................................................................................. 
 
 ๒.๗ กำรระบำยน้ ำเสีย   [   ] ไม่มี 
 โดยไม่ผ่ำนกำรบ ำบัด (by-pass) [   ] มี จ ำนวน............จุด บริเวณ................................................................ 
            .............................................................................................(ภำพถ่ำย) 
    ๒.๘ ผลวิเครำะห์น้ ำทิ้งที่ผ่ำนมำ 
          [   ]  มี  ผลวิเครำะห์ย้อนหลัง ....... ครั้ง (แนบส ำเนำผลวิเครำะหจ์ำกห้องปฏิบัติกำรทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC17025)   

      [   ]  เป็นไปตำมมำตรฐำน 
            [   ]  ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ระบุ.................................................................................................................. 
          [   ]  ไม่มี    
 ๒.๙ กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ (พำรำมิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่  pH, BOD, SS, TDS, Fat Oil and Grease, TKN และ Sulfide)  
          [   ] เก็บตัวอย่ำง  จ ำนวน..............จุด   
          [   ] ไม่ได้เก็บตัวอย่ำง เนื่องจำก................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอย่าง* รหัสตัวอย่าง วันที่ เวลา 
ลักษณะทางกายภาพ เคมีเบื้องต้น 

pH สี/ความขุ่น กลิ่น อื่นๆ 

        
        
        
        

* ให้ระบุจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ (ต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างตามแผนผังท่ีแนบ) 
 ๑  คือ ปลายท่อระบายน้ าท้ิงออกสู่ภายนอก   ๖  คือ บ่อพักน้ าท้ิงขณะระบายออกสู่ภายนอก      
 ๒  คือ ปลายรางระบายน้ าท้ิงออกสู่ภายนอก   ๗  คือ บ่อพักน้ าท้ิงท่ีจะระบายออกสู่ภายนอก 
 ๓  คือ รางระบายน้ าท้ิง        ๘  คือ ปลายท่อระบายน้ าท้ิงจากบ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อสุดท้าย               
 ๔  คือ ท่อระบายน้ าท้ิง               ๙  คือ บ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อสุดท้ายขณะระบายออกสู่ภายนอก 
 ๕  คือ ปลายท่อระบายน้ าท้ิงจากบ่อพักน้ าท้ิง    ๑๐  คือ บ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อสุดท้ายท่ีจะระบายออกสู่ภายนอก 

 

หำกมีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอก ระบำยลงแหล่งรองรับน้ ำทิ้งใด  
 

ตรวจสอบวำ่มีกำรระบำยน้ ำเสียโดยไม่ผ่ำนกำรบ ำบัดหรือไม่ โดยกำรส ำรวจระบบ
ท่อรวบรวมน้ ำเสีย ท่อระบำยน้ ำฝน ท่อระบำยน้ ำทิ้ง ถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน 

ให้ขอผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทิ้งครั้งล่ำสุดหรือ ๓ เดือนที่ผำ่นมำ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำม
หลักวิชำกำรและข้อกฎหมำยในเรื่องจุดเก็บตัวอยำ่ง วธิีกำรเก็บตัวอย่ำง และวธิีวิเครำะห์ และ
ควรให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำของอำคำรให้ปฏบิัตใิห้ถูกต้องตำมหลกักฎหมำยและวชิำกำร 

กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ให้ระบุจ ำนวนจุดเก็บ พำรำมิเตอร์ที่เก็บตัวอย่ำง หำกไม่ได้เก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำให้ระบุสำเหตุไว้ด้วย 
หมำยเหตุ ต้องเก็บค่ำทีดีเอสของน้ ำใช้ด้วยทุกครั้ง ส ำหรับค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง
ให้ตรวจวัดในภำคสนำม  

วัดในภำคสนำมโดยใช้ pH Meter 

ลักษณะสี ควำมขุ่น เช่น เหลือง ใส มีตะกอน สีด ำ 

ระบุกลิ่นน้ ำทิ้ง เช่น มีกลิ่นคลอรีน 

ระบุค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ค่ำทีดีเอส 
ควำมเค็ม อุณหภูม ิคลอไรด์ วันเวลำที่เก็บตวัอยำ่ง ควรก ำหนดเป็น

ภำษำอังกฤษ ๓ ตัว 
ตำมด้วยตัวเลขหำกมี
จุดเก็บมำกกว่ำ ๑ จุด 

ให้ระบุหมำยเลข จุดเก็บ
ตัวอย่ำง โดยสำมำรถ
ศึ ก ษ ำ นิ ย ำ ม จุ ด เ ก็ บ
ตัวอย่ำงแต่ละจุดได้จำก
ค ำอธิบำยแนบท้ำยแบบ
บันทึกนี้ 
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๒.๑๐  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบบ ำบดัน้ ำเสีย  
            ค่ำจ้ำงบุคลำกร.…….........………......... บำท/เดือน       ค่ำสำรเคมี…………..........…….................. บำท/เดือน   
            ค่ำไฟฟำ้…………..........….................... บำท/เดือน       ค่ำวิเครำะห์ตัวอย่ำง………………….......... บำท/เดือน   
            ค่ำบ ำรุงรักษำ……….....………............. บำท/เดือน       อื่นๆ…………………................................... บำท/เดือน     
            รวมทั้งสิ้น………….………..………......... บำท/เดือน 
 

- ๕ - 
 

เก็บรวบรวมขอ้มูลค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบเพื่อใช้ประกอบกำรประเมินค่ำใช้จำ่ยในกำรบ ำบัดน้ ำเสียกรณีค่ำปรับสี่เท่ำ 
หำกมีกำรกระท ำผิดมำตรำ ๙๑ และ ๙๒ แห่งพระรำชบญัญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ให้เขียนแผนผังเพื่อทรำบที่ตั้งของอำคำร ที่ตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แนวท่อ
ระบำยน้ ำทิ้ง ขอบเขตพื้นที่อำคำร จุดระบำยน้ ำทิ้ง จุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง 
แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง และให้ระบุทิศทำงกำรไหลของน้ ำไว้ด้วย  

ให้เขียนแผนภำพขั้นตอนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
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๓. ปัญหาอุปสรรค  
 

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

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

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

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

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

๔. ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ  
............................................................................................................. ..................................................................... 
................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................ ....................................................................................................... 
...................................................................................................................... ............................................................ 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
 

 ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และคณะ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
หรือผู้แทนของแหล่งก าเนิดมลพิษ (ผู้น าตรวจสอบ) โดยมิได้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักร 
อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของแหล่งก าเนิดมลพิษ และมิได้กระท าการใดๆ อันเป็นการจูงใจ ให้ค าม่ันสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง หรือโดยมิชอบด้วยประการอ่ืน เพื่อจูงใจให้ผู้น าตรวจสอบให้ข้อมูลรายละเอียดตามบันทึกการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษฉบับนี้  ทั้งนี้ ผู้น าตรวจสอบได้อ่านข้อความทั้งหมดโดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามที่ได้ให้
ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผู้ตรวจสอบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ลงช่ือ........................................................... 
       (.......................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 
                       ผู้ตรวจสอบ 

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

ต าแหน่ง........................................................... 
พยาน 

ลงช่ือ........................................................... 
       (.......................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
                     ผู้น าตรวจสอบ 

ลงช่ือ............................................................. 
       (.........................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

พยาน 

หำกพบปัญหำอุปสรรคในกำรตรวจสอบสำมำรถระบุไว้ในแบบบันทึกฯ ได้ 
เช่น ผู้น ำตรวจไม่ทรำบข้อมูลเกีย่วกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  

ผู้ตรวจสอบคือเจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิผู้ท ำกำรตรวจสอบ  
ให้ระบุค ำว่ำ “เจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิ” ในช่องต ำแหน่ง 

ผูน้ ำตรวจสอบคือเจำ้ของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนอำคำรหรือบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงำนในอำคำรซ่ึงเป็นผู้น ำตรวจและให้ข้อมูล 

พยำน (ผู้ร่วมตรวจสอบ) คือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจ หรือหน่วยงำนอื่น 
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซ่ึงเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 

ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน 
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รายการข้อมูลเอกสารที่ต้องการ 
 
 

รายการเอกสาร วัน เดือน ปีที่ต้องจัดส่ง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗  พญาไท 

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘.........   

โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๖  
www.pcd.go.th 

     
 
 
 
 
 
 

ระบุรำยกำรเอกสำรที่ต้องกำรให้อำคำร จัดส่งให้ภำยหลัง 
พร้อมระบุระยะเวลำในกำรจัดส่ง 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
บ่อสุดท้ายหรือบ่อพักน้้าทิ้งกับปลายท่อระบายน้้าทิ้ง ส่วนใหญ่จะเก็บตัวอย่างในจุดที่เปิดฝาบ่อตรวจการระบายน้้า 
(Manhole) ได้ง่าย การเก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าวให้เก็บขณะมีการระบายน้้าทิ้ง และไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ
หรือปลายรางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้  

5 ปลายท่อระบายน้้าทิ้งจากบ่อพักน้้าทิ้ง หมายถึง ปลายท่อระบายน้้าทิ้งในเขตที่ตั้งของอาคารที่ท้าการฯ 
ซึ่งระบายน้้าทิ้งลงสู่ท่อหรือรางระบายน้้าทิ้ง และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง เม่ือไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งจากท่อหรือ
รางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 4 ได้ 

6 บ่อพักน้้าทิ้งขณะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อพักหรือบ่อรวบรวมน้้าทิ้งก่อนระบายทิ้งโดยวิธีการใช้
เครื่องสูบ หรือไหลล้นลงสู่ท่อหรือรางระบายน้้าทิ้ง ซึ่งเก็บตัวอย่างขณะมีการระบายน้้าทิ้ง และไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ
หรือรางระบายน้้าทิ้งตามข้อ 1 ถึง 5 ได้  

7 บ่อพักน้้าทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อพักหรือบ่อรวบรวมน้้าทิ้งที่รอการระบายลงสู่ท่อหรือ
รางระบายน้้าทิ้ง และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง เม่ือไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งตามข้อ 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 

 

ค านิยามจุดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งแนบท้ายบันทึกการตรวจสอบแหล่งก านิดมลพิษประเภทอาคารที่ท าการ 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๕ 

 ๘.๒ แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน 
  

เล่มท่ี 113                     เลขที ่1 
      

 
 
 

แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ/เร่ืองร้องเรียน 
         

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว                                       เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ/หรือปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕  และคณะ 
ได้เข้ำตรวจสอบ                                                                                                                   . 
ตั้งอยู่ที ่                                                                                                                            .  
โทรศัพท ์                             โทรสำร                     เมื่อวันที่        เดือน                  พ.ศ.               . 
ระหว่ำงเวลำ                    -                     น.  
 ขณะตรวจสอบปรำกฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ำ                                                                       .  
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   .  
                                                                                                                                                   .  
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   .    
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                   .    
                                                                                                                                                   .   
                                                                                                                                                   .   
                                                                                                                                                   .    
  ในกำรตรวจสอบครั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บตัวอย่ำง /ตรวจวัด  น้ ำเสีย/น้ ำทิ้ง  อำกำศ  เสียง  กำกของเสีย   
 อ่ืน ๆ (ระบุ)                       จ ำนวน            ตัวอย่ำง  รหัสตัวอย่ำง                                              .                           
โดยได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนสถำนประกอบกิจกำรข้ำงต้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่และคณะ มิได้กระท ำกำรใดๆ  
ให้เกิดควำมเสียหำยหรือไร้ประโยชน์ต่อทรัพย์สินของสถำนประกอบกิจกำรดังกล่ำว จึงได้ลงลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบ และผู้น ำตรวจสอบ
ไว้เป็นหลักฐำน 
 

  
(........................................................)     (........................................................)  
ต ำแหน่ง ...........................................    ต ำแหน่ง ........................................... 
              ผู้ตรวจสอบ                  เจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนสถำนที่ 
                       ผู้น ำตรวจสอบ 
 
      
(........................................................)     (........................................................)  
ต ำแหน่ง ...........................................    ต ำแหน่ง ........................................... 
              ผู้ร่วมตรวจสอบ                                ผู้ร่วมตรวจสอบ 

ผู้ร่วมตรวจสอบคือเจ้ำหน้ำที่หนว่ยงำนเดียวกับผู้ตรวจ หรือหน่วยงำนอื่น 
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซ่ึงเจ้ำพนักงำนควบคุม

มลพิษได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน 

ผู้ตรวจสอบคือเจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิผู้ท ำกำรตรวจสอบ  
ให้ระบุค ำว่ำ “เจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิ” ในช่องต ำแหน่ง 

ผูน้ ำตรวจสอบคือเจำ้ของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนอำคำรหรือบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงำนในอำคำรซ่ึงเป็นผู้น ำตรวจและให้ข้อมูล 

วัน เดือน ป ีที่ตรวจสอบ  
เวลำที่ตรวจสอบตั้งแต่เร่ิมจนสิ้นสุดเวลำ 

ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่

ประเด็นส ำคัญที่ต้องตรวจสอบและระบุในแบบบันทึกฯ ได้แก่ 
  - อำคำรที่ท ำกำรฯ มีขนำดพื้นที่เท่ำไหร่ มีใครเป็นเจ้ำของ โดยดูจำกใบอนุญำตอะไร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือไม่  
  - มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือไม่ ประเภท/ชนิด ขนำดและจ ำนวนของระบบที่ใช้ 
  - กำรเปิดใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย มีเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญช ำรุด หรือไม่ อะไรบ้ำง 
  - จ ำนวนจุดที่ระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ต ำแหน่งใดบ้ำง มีกำรลักลอบระบำยน้ ำเสียหรือไม่ ต ำแหน่งใด 
  - จุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ให้ระบุจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งให้ชัดเจนว่ำ เก็บตัวอย่ำงจำกจุดใด วันและเวลำเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ลักษณะทำงกำยภำพของน้ ำทิ้ง เช่น ใส ขุ่น มี
ตะกอน สีด ำคล้ ำ มีกลิ่นหรือไม่ ถ้ำมีให้บอกลักษณะกลิ่นด้วย พำรำมิเตอร์ที่เก็บไปวิเครำะห์กรณีเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งที่จุดอืน่ซ่ึงไม่ใช่ปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้งให้ระบุ
เหตุผลกำรใช้ดุลพินิจในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ณ จุดดังกล่ำวไว้ด้วย และให้ระบุไว้ด้วยว่ำขณะเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งไม่มีน้ ำทิ้งจำกแหล่งอื่นเข้ำมำปน  
  - กรณีที่ไม่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้ระบุรำยละเอียดวิธีกำรจัดกำรน้ ำเสียดังกล่ำว และพิจำรณำศักยภำพแหล่งรองรับน้ ำทิ้งด้วย (กรณีเก็บกักไว้
ภำยในเขตที่ตั้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ) 
  - มีกำรด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยวันตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยเดือนตำมแบบ 
ทส.๒ ตำมกฎกระทรวงฯ ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่  
 - กรณีมีกำรใช้ไปรษณียบัตรสอบถำมควำมโปร่งใส ให้ระบุไว้ในแบบบันทึกด้วย  

ตัวอยำ่งน้ ำที่เก็บเป็นน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง กีต่ัวอยำ่ง ใช้รหัสว่ำอะไร 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสำรของอำคำร 

ชื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ 

ใส่ชื่อและที่อยู่ของอำคำรตำมใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ(อ.๑) หรือใบรับ
หนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำงฯโดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำม
มำตรำ ๓๙ ทวิ หนังสือสัญญำซ้ือขำยอำคำร หนังสือสัญญำซ้ือขำยอำคำร
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร ใบรับรองกำรตรวจสอบ
อำคำร แบบ ร.๑ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล แบบส่งข้อมูลกำรใช้
อำคำร กำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำน 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๖ 

 กรณีที่มีกำรแก้ไขข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญในแบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน
ภำยหลัง เช่น แก้ไขเรื่องขนำดพ้ืนที่ใช้สอย ซึ่งมีผลต่อกำรประเมินว่ำเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือไม่ หรือ
ปรับเปลี่ยนประเภทของอำคำร เป็นต้น จะต้องส ำเนำแบบบันทึกฯ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรฯ ทรำบด้วย (ภาคผนวก ฟ-ภ) 
 

๙. การตรวจสอบและรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากห้องปฏิบัติการ 
กรณีท่ีมีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ เมื่อส่งตัวอย่ำงน้ ำเพ่ือวิเครำะห์ยังห้องปฏิบัติกำร

จะท ำกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ และได้รับรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำแล้ว เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
ต้องท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรหัสตัวอย่ำง วันและเวลำที่เก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร์ หมำยเหตุต่ำงๆ ค่ำทำง
สถิติ หำกพบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสำนไปยังห้องปฏิบัติกำรเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึง หำกผลกำรวิเครำะห์
ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด และเมื่อหักลบค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) 
จำกกำรวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองแล้ว ปรำกฏว่ำผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้ ให้กำรพิจำรณำเป็นไปตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งซ้ ำหรือเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งเพ่ิมของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ยกตัวอย่ำงเช่น 
พบว่ำมีค่ำทีเคเอ็น เท่ำกับ ๓๕.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมำตรฐำนก ำหนดให้ค่ำทีเคเอ็น ต้องมีค่ำไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ของค่ำทีเคเอ็น เท่ำกับ   ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ท ำให้ผลกำรวิเครำะห์
มีค่ำอยู่ในช่วง ๓๔.๑-๓๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่ำทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนและไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ จะด ำเนินกำรเสนอเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งใหม่อีกครั้ง เพ่ือยืนยัน
ผลกำรตรวจสอบพร้อมมีหนังสือแจ้งให้แหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นทรำบ แต่หำกผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำเกิน
มำตรฐำน ๒ พำรำมิเตอร์ขึ้นไป เช่น มีค่ำทีเคเอ็น เท่ำกับ ๓๕.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่ำบีโอดี เท่ำกับ ๓๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่งค่ำบีโอดีมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะไม่ พิจำรณำเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งใหม่  

เมื่อตรวจสอบใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำจำกห้องปฏิบัติกำรว่ำถูกต้องแล้ว ให้จัดท ำ 
ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำเสนอหน่วยงำนรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ โดยใบรำยงำนผล
กำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำประกอบไปด้วยข้อมูลชื่ออำคำรที่ท ำกำรฯ เลขที่ใบอนุญำต สถำนที่ตั้ง พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
(ตำรำงเมตร) วันและเวลำกำรเก็บตัวอย่ำง ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้เก็บตัวอย่ำง ผลกำรตรวจวิเครำะห์ ค่ำมำตรฐำน กรณีวิธี
วิเครำะห์ไม่เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้หมำยเหตุวิธีวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำไว้ด้วย โดยมีเอกสำรประกอบกำรท ำ
ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำ ดังนี้ 

๑) (ร่ำง) ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำ 
๒) ใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำของห้องปฏิบัติกำร 
๓) แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรฯ  
๔) แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน 
๕) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ อ.๑) หรือใบรับหนังสือแจ้ง

ควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร 
โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่ระบุชื่ออำคำร และพ้ืนที่ใช้สอย  

๖) แบบบันทึกกำรปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 
๗) ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบครั้งที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี) 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๗ 

ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดท าใบรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. การวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ 
 หลังจำกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบอำคำรที่ท ำกำรฯ 
ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วท ำกำรวิเครำะห์ 
สรุปผลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำว่ำอำคำรที่ท ำกำรฯ ที่ตรวจสอบมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือไม่ และจะ
ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปอย่ำงไร โดยเนื้อหำหรือประเด็นส ำคัญที่ควรระบุไว้ในรำยงำนกำรตรวจสอบ ได้แก่ 
(ภาคผนวก ม) 
 

 ๑๐.๑ ข้อเท็จจริง 
   ๑) ชื่อ ที่ตั้งของอำคำรที่ท ำกำรฯ วันที่ตรวจสอบ 
  ๒) ชื่อเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ท ำกำรฯ ขนำดพ้ืนที่ใช้สอย พร้อมแนบใบอนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ อ.๑) หรือใบรับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หรือเอกสำรอ่ืนที่ระบุพ้ืนที่ใช้สอย 
หรือเอกสำรอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๓) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ได้แก่ มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ ชนิด/ประเภท และขนำด
ของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรรวบรวมน้ ำเสีย กำรเปิดใช้งำน จุดที่ระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม 
   ๔) ผลกำรตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ได้แก่ รำยละเอียดสภำพกำรท ำงำน
ของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรเปิดใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง 
กรณีที่เก็บตัวอย่ำงจุดอ่ืนที่เป็นตัวแทนน้ ำทิ้งให้ระบุเหตุผลไว้ด้วย  ผลวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งเปรียบเทียบกับ 
ค่ำมำตรฐำน พร้อมแนบเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
   ๕) ผลกำรสอบถำมผู้แทนอำคำร หรือผู้น ำตรวจ เช่น สภำพปัญหำกำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
หรืออยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแก้ไขระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แผนกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ เป็นต้น พร้อมแนบ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

เสนอหน่วยงำนรับรองผลฯ 

ถูกต้อง 

(ร่ำง) รำยงำนผลตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง  

รับรองรำยงำนผลตรวจสอบตัวอยำ่งน้ ำท้ิง 

รำยงำนผลตรวจสอบตัวอยำ่งน้ ำท้ิง  
เจ้ำของเรื่องน ำไปประกอบรำยงำนข้อเท็จจริง 

 

เอกสำรประกอบกำร
จัดท ำใบรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำ 

ไม่ถูกต้อง 

แก้ไข 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๘ 

   ๖) เอกสำรหรือค ำสั่งของหน่วยงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้ ำเสีย (ถ้ำมี)  
   ๗) ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยวัน
ตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยเดือนตำมแบบ ทส.๒ ตำมกฎกระทรวงฯ     
ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ๑๐.๒ ข้อพิจารณา 
    เป็นกำรสรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ำอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศและของเอกชน ที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. หรืออำคำร
ประเภท ข. หรืออำคำรประเภท ค. หรือไม่ ผลกำรตรวจสอบน้ ำทิ้งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนหรือไม่ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงฯ ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือบทบัญญัติของกฎหมำยฉบับใด มำตรำใด หรือไม่ และหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรในเรื่องนั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่ำกรณีใดเป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษที่จะต้อง
ด ำเนินกำร หรือเรื่องใดที่ต้องประสำนแจ้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือแก้ ไข
ปัญหำต่อไป   
 

 ๑๐.๓  การด าเนินการ  
   เมื่อพบว่ำอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและของเอกชน 
ที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ก. อำคำรประเภท ข. และอำคำรประเภท ค. 
  ๑) กรณีมีการระบายน้ าทิ้งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่มีการระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอก  
   เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะยุติกำรด ำเนินกำรกับแหล่งก ำเนิดมลพิษดังกล่ำวและแจ้งผลกำร
ตรวจสอบน้ ำทิ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรำบต่อไป 
  ๒) กรณีไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือมีการระบายน้ าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด หรือมีการลักลอบระบายน้ าเสียออกสู่ภายนอกโดยจงใจไม่ท าการบ าบัด  
   - อำคำรที่ท ำกำรของเอกชน : เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษสำมำรถอำศัยอ ำนำจตำมที่ก ำหนด
ไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกค ำสั่งทำงปกครองกับ
แหล่งก ำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ดังต่อไปนี้ 
    ๑) ออกค ำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ ก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ตำมมำตรำ ๗๐ วรรคหนึ่ง ส ำหรับกรณแีหล่งก ำเนิดมลพิษท่ีไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
   ๒) ออกค ำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ จัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ (๒) ส ำหรับแหล่งก ำเนิดมลพิษที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
และผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด  
   ๓) ออกค ำสั่งปรับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองฯ ในอัตรำสี่เท่ำของจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำวันส ำหรับกำรเปิดเดินเครื่องท ำงำนของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบบ ำบัดน้ ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
กรณีท่ีละเว้นไม่ท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียและลักลอบปล่อยทิ้งน้ ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๘๒ (๓)   
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๕๙ 

   - อำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ : เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษ จะด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ควรมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงำนทรำบผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ว่ำมีค่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนหรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด  
   ๒) หำกผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ จะมีหนังสือขอควำมร่วมมือหน่วยงำนให้จัดกำร เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้มีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะบ ำบัดน้ ำเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
ที่กฎหมำยก ำหนด  
   ๓) หำกหน่วยงำนยังไม่มีกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมกฎหมำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดูแลส่วนรำชกำรที่เหนือขึ้นไปอีกระดับ
ต่อไป  
  ๓) กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   - อำคำรที่ท ำกำรของเอกชน : เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ จะด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ
พนักงำนสอบสวน เพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 
   - อำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ : เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษ จะมีหนังสือขอควำมร่วมมือหน่วยงำน เพื่อให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดต่อไป  
หำกหน่วยงำนไม่มีกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมกฎหมำย เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะมีหนังสือขอควำมร่วมมือ
ไปยังหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลส่วนรำชกำรที่เหนือขึ้นไปอีกระดับต่อไป 
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ไมช่ ำระ 

เป็นไปตำมมำตรฐำน 

มี ส. แจ้งสิทธิโตแ้ย้ง  

ไม่มรีะบบบ ำบดัน  ำเสีย 

ไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 

ไม่โต้แย้ง 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  
กรณีอาคารที่ท าการของเอกชน 

มรีะบบบ ำบดัน  ำเสีย 

แจ้งควำมร้องทุกข์
ด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 

ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นไปตำมมำตรฐำน 

แจ้งผลตรวจสอบให้
แหล่งก ำเนิดมลพิษ

ทรำบ/ยตุิเรื่อง โต้แย้ง 

มี ส. ค ำสั่งทำงปกครอง  

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งก ำเนิดมลพิษ  

ขอขยำยเวลำ 
ไม่ขอขยำยเวลำ 

จคพ. ตรวจสอบผล 

กำรปฏิบัตติำมค ำสั่ง 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งก ำเนิดมลพิษ  

อุทธรณ์ต่อ กก.คพ. / จคพ.ผู้ออกค าสั่ง  

ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

แจ้งผลกำรตรวจสอบ /    
ยุติกระบวนกำรทำงปกครอง 

ใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง 

 (ปรับรำยวัน) 

จคพ. แจ้งผลพิจำรณำ 

ช ำระ 

มี ส. แจ้งเตือนให้ช ำระค่ำปรับ 
อำจยึด อำยัดทรัพย์  
เพื่อขำยทอดตลำด 

ไมช่ ำระ 

อุทธรณ์ค าสั่งปรับ 

ทุเลำกำรบังคับ 
ทำงปกครอง 

ม. ๖๓/๒ พ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติฯ  

 

ครบก ำหนด 

ช ำระ 

จคพ. พิจำรณำ 

เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (จคพ.) ตรวจสอบ
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียของแหล่งก ำเนดิมลพิษ 

 

จคพ. พิจำรณำแผนงำนและ
ระยะเวลำที่เห็นสมควร  

 

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ ตรวจสอบกำรบันทึกสถติิข้อมูล      
และกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๘๐  

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๖๑ 

 
 
 
 

เป็นไปตำมมำตรฐำน 

มี ส. แจ้งสิทธิโตแ้ย้ง  

ไม่มรีะบบบ ำบดัน  ำเสีย 

ไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 

ไม่โต้แย้ง 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
กรณี อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศ 

มีระบบบ ำบดัน  ำเสีย 

ขอควำมร่วมมือให้
ด ำเนินกำร 

ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นไปตำมมำตรฐำน 

แจ้งผลตรวจสอบให้
แหล่งก ำเนิดมลพิษ

ทรำบ/ยตุิเรื่อง โต้แย้ง 

มี ส. ขอควำมร่วมมือให้ปรับปรุง
แก้ไขระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งก ำเนิดมลพิษ  

ขอขยำยเวลำ 
ไม่ขอขยำยเวลำ 

จคพ. ตรวจตดิตำมผลกำร
ปรับปรุงแก้ไขระบบบ ำบดัน้ ำเสีย 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งก ำเนิดมลพิษ  

ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน แจ้งผลกำรตรวจสอบ / ยตุิเรื่อง 

แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดระดับสูงขึ้นไป 
เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรปรับปรุงแก้ไข

ระบบบ ำบดัน้ ำเสีย 

จคพ. แจ้งผลพิจำรณำ 

จคพ. พิจำรณำ 

เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (จคพ.) ตรวจสอบ
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียของแหล่งก ำเนดิมลพิษ 

 

จคพ. พิจำรณำแผนงำนและ
ระยะเวลำที่เห็นสมควร  

 

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ ตรวจสอบกำรบันทึกสถติิข้อมูล      
และกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๘๐  

เก็บตัวอย่ำง/ตรวจวัดมลพิษ 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน    ๖๒ 

๑๑. กรณีศึกษาการตรวจสอบอาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 

 กรณีศึกษาที่ ๑ การคิดค านวณพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ท าการของทางราชการ มีวิธีการอย่างไร 
เนื่องจากไม่มีประกาศก าหนดวิธีการคิดค านวณพื้นที่ใช้สอยเอาไว้  
  

 ทัณฑสถำนหญิงแห่งหนึ่ง เป็นอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร สังกัดกรมรำชทัณฑ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ 
๒๓.๙๒ ตำรำงวำ หรือเท่ำกับ ๑๖,๐๙๕.๖๘ ตำรำงเมตร ตำมค ำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๒/๒๕๕๔ เรื่อง ก ำหนด
อำณำเขตทัณฑสถำนหญิง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วยอำคำร ๕ หลัง ที่จอดรถ และสนำมหญ้ำ 
ซ่ึงเป็นกำรระบุพื้นที่ทั้งหมดของทัณฑสถำนหญิง แต่ไม่ได้ระบุพื้นที่ของแต่ละอำคำร ดังนั้น ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ใช้สอย 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษได้ท ำกำรวัดพ้ืนที่อำคำร ๕ หลัง ดังนี้ 
 - อำคำรที่ท ำกำรและเรือนนอน มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๑,๔๓๙ ตำรำงเมตร  
 - อำคำรฝึกวิชำชีพ มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๒,๒๐๘ ตำรำงเมตร 
 - อำคำรสุขำภิบำล มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๕๕๘ ตำรำงเมตร 
 - อำคำรสูทกรรม มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๕,๗๖๐ ตำรำงเมตร 
 - อำคำรแดนแรกรับ มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๔๕๐ ตำรำงเมตร  
 

 กรณีนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของทัณฑสถำนหญิงอย่ำงไร 
 

 เนื่องจำกอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำรไม่ได้ถูกก ำหนดวิธีกำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยไว้ เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษจึงขอควำมเห็นจำกกองกฎหมำยเกี่ยวกับกำรค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรทัณฑสถำนหญิง ได้รับแจ้งว่ำ 
กำรค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เรื่ อง กำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอย 
จ ำนวนอำคำร และจ ำนวนห้องของอำคำร หรือกลุ่มของอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๐ 
แต่เนื่องจำกประกำศฯ ฉบับดังกล่ำว มิได้ก ำหนดกำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยส ำหรับอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำรไว้ 
จึงให้เทียบเคียงกับกำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรโรงเรียนเอกชนหรือสถำบันอุดมศึกษำของเอกชน อำคำร
ที่ท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศหรือของเอกชน ซึ่งก ำหนดให้กำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำรให้น ำพ้ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรทั้งที่อยู่ภำยในและภำยนอกอำคำรนั้นมำรวมค ำนวณด้วย แต่ไม่น ำพ้ืนที่ซึ่งเป็นอำคำรจอดรถยนต์ 
หรือพ้ืนที่จอดรถยนต์มำค ำนวณรวม โดยให้คิดค ำนวณจำกอำคำรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องและอยู่โครงกำรเดียวกัน  
 ดังนั้น กำรค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของทัณฑสถำนหญิง ให้ค ำนวณรวมเฉพำะพ้ืนที่อำคำร ๕ หลัง ซึ่งจำกกำรวัด
พ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๑๐,๔๑๕ ตำรำงเมตร จึงเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ข. ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้อง 
ถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๖๓ 

 กรณีศึกษาที่ ๒ การคิดค านวณพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ท าการของทางราชการ มีวิธีการอย่างไร 
เนื่องจากไม่มีประกาศก าหนดวิธีการคิดค านวณพื้นที่ใช้สอยเอาไว้ 
 

 ศูนย์กีฬำของหน่วยงำนหนึ่ง เป็นอำคำรที่ท ำกำรของรัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีอำคำรต่ำงๆ ดังนี้ 
ล าดับที ่ ชื่ออาคาร พื้นที่ (ตร.ม.) 

๑ อำคำรส ำนักงำน (อำคำรเดิม) ๒,๑๙๐ 
๒ อำคำรบริกำรสนำมเทนนิส  ๑,๐๒๖ 
๓ อำคำรอินดอร์สเตเตี้ยม ๒๑,๒๐๖ 
๔ อำคำรรำชมังคลำกีฬำสถำน ประกอบด้วย 

(๑) ลำนจอดรถยนต์ 
(๒) ชั้น ๑ 
    - ส่วนลำนพลำซ่ำ 
    - ส่วนอำคำร 
    - สนำมฟุตบอล 
(๓) ชั้น ๒ – ๕ 
(๔) อัฒจันทร์ผู้ชม (๕๐,๐๐๐ ที่นั่ง) 

 
๕๒,๘๔๓ 

 
๑๓,๕๑๔ 
๒๔,๘๖๖ 
๑๙,๑๐๕ 
๒๕,๓๐๓ 
๓๒,๐๗๒ 

๕ อำคำรที่พักนักกีฬำ ๓๐๐ เตียง ๖,๘๖๐ 
๖ อำคำรที่พักนักกีฬำ ๒๐๐ เตียง ๓,๙๐๗ 
๗ อำคำรสระว่ำยน้ ำแข่งขัน ประกอบด้วย 

(๑) อัฒจันทร์ผู้ชม 
(๒) สระแข่งขัน 

 
๔,๕๐๘ 
๓,๒๐๕ 

๘ อำคำรสระว่ำยน้ ำฝึกซ้อม ประกอบด้วย 
(๑) สระว่ำยน้ ำ 
(๒) อำคำรบริกำร 

 
๑,๙๖๔ 
๔๒๔ 

๙ อำคำรสนำมยิงปืน ประกอบด้วย 
(๑) อำคำรสนำมยิงปืน ๑๐ เมตร 
(๒) อำคำรสนำมยิงปืน ๒๕, ๕๐ เมตร 

 
๘,๔๙๘ 

๑๗,๘๗๐ 
๑๐ อำคำรศูนย์ฝึกกีฬำเพ่ือกำรแข่งขัน ๙,๕๐๑ 
๑๑ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๕,๗๓๔ 
๑๒ อำคำรสนำมจักรยำน ประกอบด้วย 

(๑) ส ำนักงำน ห้องพักนักกีฬำ 
(๒) อัฒจันทร์ผู้ชม 
(๓) สนำมแข่งขัน 

 
๑,๗๒๑ 
๑,๓๘๖ 
๘,๙๖๕ 

๑๓ อำคำรฝึกกล้ำมเนื้อ ๖๖๕ 
๑๔ อำคำรบริกำรสนำมฮ๊อกก้ี ๓๙๐ 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๖๔ 

 
ล าดับที ่ ชื่ออาคาร พื้นที่ (ตร.ม.) 

๑๕ อัฒจันทร์โครงเหล็ก ๗๔๔ 
๑๖ อำคำรสมำคมยิงปืนเป้ำบิน ๔๖๕ 
๑๗ บ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ ๗๐๐ 
๑๘ สนำมกีฬำเอ็กซ์ตรีมเกมส์ ๒,๖๙๑ 
๑๙ อำคำรเอนกประสงค์ (เทควันโด้) ๒,๑๘๑ 
๒๐ อำคำรที่พักบุคลำกร ๔,๖๘๐ 
๒๑ อำคำรศูนย์ฝึกกีฬำในร่ม ๖,๓๖๐ 
๒๒ ห้องน้ ำสำธำรณะ (ข้ำงสระซ้อม) ๒๗๐ 
๒๓ ห้องน้ ำสำธำรณะ (ข้ำงสนำมจักรยำน) ๒๗๐ 
๒๔ ห้องน้ ำสำธำรณะ (แยกศูนย์วิทย์ฯ) ๒๗๐ 
๒๕ ห้องน้ ำสำธำรณะ (ข้ำงสนำมเทนนิส) ๒๐๙ 
๒๖ ห้องน้ ำสำธำรณะ (ข้ำงอำคำรที่พักนักกีฬำ ๓๐๐ เตียง) ๒๐๙ 
 รวม ๓๒๖,๗๗๒ 

 
 กรณีนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของศูนย์กีฬำแห่งนี้อย่ำงไร 
 

  กำรค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอย ให้พิจำรณำเช่นเดียวกันกับกรณีศึกษำที่ ๑ โดยกำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอยของอำคำร 
ให้น ำพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรทั้งที่อยู่ภำยในและภำยนอกอำคำรนั้นมำรวมค ำนวณด้วย แต่ไม่น ำพ้ืนที่ซึ่งเป็นอำคำร
จอดรถยนต์ หรือพ้ืนที่จอดรถยนต์มำค ำนวณรวม โดยให้คิดค ำนวณจำกอำคำรซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องและอยู่ ใน
โครงกำรเดียวกัน กรณีนี้จึงไม่น ำพ้ืนที่ลำนจอดรถยนต์ของอำคำรรำชมังคลำกีฬำสถำน (ข้อ ๔(๑)) มำค ำนวณรวม 
 ทั้งนี้ จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ำ พ้ืนที่สนำมฟุตบอลในอำคำรรำชมังคลำกีฬำสถำน (ข้อ ๔(๒)) 
และสนำมแข่งขันในอำคำรสนำมจักรยำน (ข้อ ๑๒(๓)) เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีห้องน้ ำและไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ ำเสีย 
กรณีนี้จึงไม่น ำพ้ืนทีท่ั้งสองแห่งมำค ำนวณรวมเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่ลำนจอดรถยนต์ 
 ดังนั้น ศูนย์กีฬำแห่งนี้ มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด ๒๔๕,๘๕๙ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ
อำคำรประเภท ก. ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำร
เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๖๕ 

 กรณีศึกษาที่ ๓ อาคาร ๑ หลัง มีหลายหน่วยงานอยู่ในอาคารเดียวกัน จะพิจารณาความเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอย่างไร  
 

 อำคำรศำลแห่งหนึ่ง เป็นอำคำร ๑ หลัง จ ำนวน ๑๒ ชั้น ภำยในอำคำรเป็นที่ท ำกำรของ ๒ หน่วยงำน 
คือ หน่วยงำน กก มีพ้ืนที่ใช้สอย ๑๖,๐๘๙ ตำรำงเมตร และหน่วยงำน ขข มีพ้ืนที่ใช้สอย ๙,๖๓๐ ตำรำงเมตร  
ตำมข้อมูลพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรศำล ดังนั้น อำคำรศำลจึงมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ๒๕,๗๑๙ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ข. ที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม และจำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งจำกรำงระบำยน้ ำทิ้งบริเวณด้ำนทำงเข้ำและทำงออกอำคำรศำล พบว่ำ 
น้ ำทิ้งที่เก็บจำกรำงระบำยน้ ำทิ้งบริเวณด้ำนทำงเข้ำ มีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งตำมที่
กฎหมำยก ำหนด  
 

 กรณีนี้ หน่วยงำนใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะแจ้งผลกำร
ตรวจสอบน้ ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน 
 

 ตำมสัญญำจ้ำงเหมำให้บริกำรบริหำรงำนระบบและซ่อมบ ำรุงระบบวิศวกรรมอำคำรศำล และเอกสำร  
ใบแจ้งหนี้ค่ำน้ ำประปำและไฟฟ้ำ ระบุว่ำ อำคำรศำลมีหน่วยงำน กก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงำนสำธำรณูปโภคของอำคำร 
รวมทั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ดังนั้น จึงถือว่ำ หน่วยงำน กก เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษจะแจ้งผลกำรตรวจสอบน้ ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๖๖ 

 กรณีศึกษาที่ ๔ อาคาร ๑ หลัง มีหลายหน่วยงานอยู่ในอาคารเดียวกัน จะพิจารณาความเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอย่างไร  
 

 อำคำรศำลแห่งหนึ่ง ภำยในอำคำรเป็นที่ท ำกำรของ ๒ หน่วยงำน คือ หน่วยงำน คค และหน่วยงำน งง 
มีอำคำร จ ำนวน ๒ หลัง คือ อำคำรที่ท ำกำรของศำล และอำคำรที่จอดรถ (ซึ่งบริเวณชั้นล่ำงของอำคำรจอดรถ 
ใช้สอยเป็นที่เก็บส ำนวนคดี) มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรทั้งหมด เท่ำกับ ๕๙,๙๖๘.๔ ตำรำงเมตร ตำมเอกสำรกำร
ตรวจสอบพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรศำล แต่เนื่องจำกไม่สำมำรถจ ำแนกกำรใช้สอยอำคำรออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน  
จึงคิดค ำนวณพ้ืนทีใ่ช้สอยอำคำรโดยเฉลี่ยแบ่งครึ่ง ดังนั้น หน่วยงำน คค มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๒๙,๙๘๔.๒ ตำรำงเมตร 
และหน่วยงำน งง มีพ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๒๙,๙๘๔.๒ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ข. 
ที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 อำคำรศำล มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียชนิดตะกอนเร่ง ภำยใต้กำรดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงำน คค และรองรับ
น้ ำเสียจำกหน่วยงำน งง มำท ำกำรบ ำบัดร่วมกัน และจำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งจำกท่อระบำยน้ ำทิ้งมำตรวจสอบ 
พบว่ำ น้ ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 

 กรณีนี้ หน่วยงำนใดเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะแจ้งผลกำร
ตรวจสอบน้ ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน 
 

 กรณีนี้ ถึงแม้ว่ำหน่วยงำน คค จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แต่ขณะตรวจสอบผู้น ำตรวจของ
ทั้ง ๒ หน่วยงำน แจ้งว่ำ จะเป็นผู้รับผิดชอบกำรปรับปรุงแก้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียร่วมกัน ดังนั้น กรณีนี้เจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษจึงแจ้งผลกำรตรวจสอบน้ ำทิ้ง รวมทั้งแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำน ถึงอธิบดีผู้พิพำกษำ
ของทั้ง ๒ หน่วยงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชน ๖๗ 

 กรณีศึกษาที่ ๕ อาคาร ๑ หลัง มีแหล่งก าเนิดมลพิษ ๒ ประเภท อยู่ในอาคารเดียวกัน จะพิจารณา
ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ และความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอย่างไร 
 

 อำคำร คค เป็นอำคำร ๑ หลัง ขนำด ๓๓ ชั้น ตำมหนังสือแจ้งควำมประสงค์ก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ระบุวัตถุประสงค์กำรใช้อำคำรเพ่ือใช้เป็น
ส ำนักงำนและโรงแรม ดังนี้ 
 ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๒ ใช้เป็นส ำนักงำน มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๕๓,๓๐๔ ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่อำคำร
ส ำนักงำน ๔๗,๐๘๗.๖๐ ตำรำงเมตร และพ้ืนที่จอดรถใต้ดิน และภำยในอำคำร ๖,๒๑๖.๔๐ ตำรำงเมตร 
 ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ ใช้เป็นโรงแรม มีห้องพัก จ ำนวน ๒๔๐ ห้อง 
 ปัจจุบันอำคำร คค มีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จ ำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ มำเช่ำพ้ืนที่บำงส่วนของอำคำรบริเวณชั้น ๑ ถึงชั้น ๒๒ ซึ่งมีลักษณะกำรใช้ประโยชน์
เป็นพ้ืนที่ส ำนักงำนให้เช่ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำ รวมถึงบริเวณที่จอดรถใต้ดินซึ่งอยู่ภำยใต้อำคำรดังกล่ำวและที่จอดรถ
ภำยในอำคำร และระบบงำนต่ำงๆ ได้แก่ ระบบระบำยน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เป็นต้น ตำมแบบแสดงรำยงำนข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-REIT1) 
 ส่วนพื้นที่โรงแรม ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ มีบริษัท BB จ ำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
ตำมใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒) 
 ในส่วนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย อำคำร คค มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง ๒ ชุด ชุดที่ ๑ รับน้ ำเสีย
จำกพ้ืนที่อำคำรที่ท ำกำร ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๒ โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จ ำกัด ในฐำนะทรัสตี
ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เป็นผู้ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และชุดที่ ๒ รับน้ ำเสียจำก
พ้ืนที่ของโรงแรม ตั้งแต่ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ โดยมีบริษัท BB จ ำกัด เป็นผู้ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 

 กรณีนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะพิจำรณำประเภทแหล่งก ำ เนิดมลพิษ ควำมเป็นเจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษอย่ำงไร 
  

 ๑) การพิจารณาประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ : พิจำรณำจำกหนังสือแจ้งควำมประสงค์ก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์กำร
ใช้ประโยชน์อำคำรเพ่ือใช้เป็นอำคำรที่ท ำกำรและโรงแรม 
 ๒) การพิจารณาความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร :  
  ในส่วนของอำคำรที่ท ำกำร มีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จ ำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์
เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร ตำมแบบแสดงรำยงำนข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-REIT1) 
  ในส่วนของโรงแรม มีบริษัท BB จ ำกัด เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร ตำมใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒) 
 

 ดังนั้น อำคำร คค ประกอบด้วยแหล่งก ำเนิดมลพิษ ๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. อำคำรที่ท ำกำร ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒๒ พ้ืนที่ใช้สอย เท่ำกับ ๔๗,๐๘๗.๖๐ ตำรำงเมตร เข้ำข่ำย
เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำรประเภท ข. โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน AA จ ำกัด ในฐำนะทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร  
 ๒. โรงแรม ตั้งแต่ชั้นที่ ๒๓ ถึงชั้นที่ ๓๓ มีห้องพัก ๒๔๐ ห้อง เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษอำคำร
ประเภท ก. โดยมีบริษัท BB จ ำกัด เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร 





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 อาคารชุมนุมคน 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 

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



มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้าง

ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ  รั้ว กำแพง 

หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนสำหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับ
อาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 
“อาคารสูง”๔  หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่

ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคาร
ทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๕ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้พ้ืนที่อาคาร หรือส่วนใด
ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ”๗ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
การแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร
ได ้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคาร
ที ่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื ้อถอน เคลื ่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่
สาธารณะ และอาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 

 
๔ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “อาคารสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคำวา่ “อาคารชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ 



“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ 
ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้ 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณกำลังของวัสดุการรับน้ำหนัก
และกำลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม
หรือไม ่

“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

ส่วนอื่นของโครงสร้างตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป

หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิง
ไหม้ด้วย 

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

“ผู ้ดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารซึ ่งกระทำการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระทำการดังกล่าวไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 

“ผู้ครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับทรัพย์
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 

“ผู้ตรวจสอบ”๙ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 
“นายช่าง”๑๐ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้า

พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง 

 
๘ มาตรา ๔ นิยามคำวา่ “ผู้ครอบครองอาคาร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ผู้ตรวจสอบ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

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



“ราชการส่วนท้องถิ ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับใน

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อำนาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(๒) กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคำสั่งหรือ

แบบอ่ืนใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กำหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระท่ีนั่งหรือพระราชวัง 
 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 
๑๑ มาตรา ๔ นยิามคำว่า “เจา้พนกังานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 



(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม
การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 

(๕) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการของหน่วยงานที่ตั ้งขึ้น
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 การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่
การจราจร ตลอดจนการอื ่นที ่จำเป็นเพื ่อปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ร ัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อท่ี และที่ตั้งของอาคาร 
(๒) การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 
(๓) การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัย

เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืน และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
(๕) แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม 
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การ

ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกลู 

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับ

ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับ

อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนดังกล่าว 
(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิด

ใดหรือประเภทใด 

 
๑๒ มาตรา ๗ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร 

(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) หน้าที ่ และความรับผิดชอบของผู ้ออกแบบ ผู ้ ควบคุมงาน ผู ้ ดำ เนินการผู ้
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

ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอื ่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก 
หรือในสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

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 ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้
บังคับ 

 
๑๔ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕ มาตรา ๘ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้
กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๑๐๑๗  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื ่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั ้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว

เนื่องจากมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื ่อได้ร ับความเห็นชอบจาก

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
ท้องถิ่นท่ีออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข้อกำหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจำเป็น หรือ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเสียใหม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี กำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ ่นตามวรรคหนึ ่งย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
 
มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ 

หรือมาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  

 
๑๗ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๘ มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 



มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิน่กำหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื ่อนย้าย และใช้หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารในบริเวณนั ้นเป็นการชั ่วคราวได้ และให้ ดำเนินการออก
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ 

ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๙  เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที ่มีอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายอื ่นแจ้งข้อ

ห้าม ข้อจำกัด หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการ
ดำเนินการอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องทราบเพ่ือดำเนินการตาม (๒) 

(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตดำเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้งตาม (๑) ไว้
จำหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคำเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้
ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอ่ืนในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ไว้
จำหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 

 
มาตรา ๑๓ ตรี๒๐  ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
(๑) การกำหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่าง

อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ หรือ 
(๒) การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผู้นั้นมีสิทธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยทำเป็นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตอบข้อหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีความจำเป็นต้อง
ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ก็ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าว
ออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน 

 
ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

โดยถือปฏิบัติตามคำตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตอบ      

 
๑๙ มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๐ มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ข้อหารือไปโดยผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู ้หารือได้ดำเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
                   

 
มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผัง

เมือง๒๑*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการ
ปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด๒๒* ผู้แทนสำนักผังเมือง๒๓ ผู้แทนสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งละหนึ่ง
คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี

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 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใดอ้างถึงกรม
อัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซ่ึงกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให้ถือว่า 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” ซ่ึงมาตรา 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

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๘๒๔  ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการดำเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)๒๕  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔)๒๖ กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ ่งมีหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕)๒๗ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
(๖)๒๘ ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้ 
ให้นำมาตรา ๑๗  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐๒๙  ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผัง

เมือง๓๐* มีหน้าที่ดังนี ้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ ์
(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ภาคเอกชน 

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



(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
  

หมวด ๓ 
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
                   

  
มาตรา ๒๑๓๑  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
 
มาตรา ๒๑ ทวิ๓๒  การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื ่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่

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) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 
 
มาตรา ๒๓๓๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔๓๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๓๖  ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมี คำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบ
ห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

 
๓๑ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  

๓๒ มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๔ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๕ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓๖ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 



ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๒๖๓๗  ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขอ

อนุญาตนั้นมีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้กำหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพี
วิศวกรรม หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในคำขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่
รับพิจารณาคำขอนั้น 

 
มาตรา ๒๗๓๘  ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ

สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ แปลน หรือ
รายการคำนวณที่ได้ยื ่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นท่ีออกตามมาตรา 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
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร 
เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

 
มาตรา ๒๙๔๑  เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุม

งานกับวันเริ ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย 

ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 
๓๗ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๐ มาตรา ๒๘ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๑ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 
มาตรา ๓๐๔๒  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้

ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็น
การกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว 

 
มาตรา ๓๑๔๓  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย

อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้น
แต ่

(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 เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้
ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู ้ 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 หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ 

หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 
๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง 

 
๔๒ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๕ มาตรา ๓๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้
แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง 
ให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารนั ้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั ้นเพื ่อกิจการดังที ่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้ 

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๖  เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพ่ือ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดำเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่กรณี 
ต่อไป 

 
มาตรา ๓๒ ตรี๔๗  เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ สำหรับอาคารชนิด

หรือประเภทตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 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 เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๗ มาตรา ๓๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๘ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



มาตรา ๓๔๔๙  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคล
อื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น   ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่น 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้น
ยังมีอยู่  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

 
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 ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน 

 
มาตรา ๓๘  ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี ผู้

ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณท่ี
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 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๐ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๑ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๒ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๓๙ ทวิ๕๓  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่น
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร 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
รับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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
และข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนดให้รับรอง
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นด้วย 

(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้ง
ไว้และที ่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วง หรือดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร 
ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา  ๒๑ ทวิ 

(๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

 
๕๓ มาตรา ๓๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



(๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีท่ีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดำเนินโครงการหรือกิจการเป็น
อาคารที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม (๙) แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด 

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด 
หรืออยู่ในประเภทที่ได้กำหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกหรือเป็น
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมิได้เป็นอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 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 ตร๕ี๔  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 (ฉบับที ่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
ท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณดังกล่าว ให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๓) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื ้อถอนอาคารที ่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว 
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำเพ่ือแก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในกรณีที่ผู ้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
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) กรณีเก่ียวกับการรุกล้ำที่สาธารณะ 
(๒) กรณีเกี ่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่

สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระร าชบัญญัตินี ้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ 

(๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง 

ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
กำหนด 

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ (๑๒) และให้นำมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับ
แจ้งโดยอนุโลม 

  



หมวด ๓ ทวิ 
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับโรงมหรสพ๕๕ 

                   
  

มาตรา ๓๙ จัตวา๕๖  การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้
เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา ๓๙ เบญจ๕๗  ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้

อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพจากคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕๘*เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เป็นกรรมการ และให้ผู ้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง๕๙* เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื ่น ประกอบด้วยผู ้ว ่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้า
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 ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๙ ฉ๖๐  ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดยให้

ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 

 
๕๕ หมวด ๓ ทว ิการอนญุาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกีย่วกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ เพิม่โดยพระราชบญัญัติควบคุม
อาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๖มาตรา ๓๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (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 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสำหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอ
ดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้มีอำนาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคำสั่งไม่อนุญาต 

  
หมวด ๔ 

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                   

  
มาตรา ๔๐๖๑  ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 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 ๔๒๖๓  ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้

ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที ่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื ้อถอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

 มาตรา ๔๓๖๔  ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

 
๖๑ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๒ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๓ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๔ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ 
ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื ้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศ
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 ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร
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 หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 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
สว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื ่อมีเหตุชุลมุนวุ ่นวาย        

 
๖๕ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๖ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๗ มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์หรือบริเวณท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายที่อยู่
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 ภูมิลำเนาของผู้นั ้น หรือจะทำเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได ้

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสำเนาคำสั่ง
หรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้นั้น และให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคำสั่งหรือหนังสือ
แจ้งนั้นแล้ว เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๖๙  การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่า

ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อ
พ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเข้าไปใน

อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น 

 
๖๘ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๙ มาตรา ๔๗ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



  
มาตรา ๔๙๗๐  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง

มีความรู้หรือคุณวุฒิตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้ 
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) ในเขตกร ุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนสำนักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิ ชาชีพวิศวกรรม 
และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน
หกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจำนวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และ
ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่เป็นผู้ซึ ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 

(๒)๗๔ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด และบุคคลอ่ืน

 
๗๐ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗๑ 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 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๔ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



อีกไม่เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสอง
คนเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้นำมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซึ ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

  
มาตรา ๕๑ ทวิ๗๕  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง

หรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายก็ได้ 
ให้นำมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๕๒๗๖  ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับ

คำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่ง
ดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเป็นประการ
ใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น 

ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทำการใดแก่อาคารอันเป็น
มูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือมีลักษณะซึ่ง ไม่อาจรอ
ได ้

ให้นำมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 
๗๕ มาตรา ๕๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๖ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



หมวด ๖ 
นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ๗๗ 

                   
  

มาตรา ๕๓  ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอำนาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และเพ่ือ
การนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ทำงานในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๕๔  เมื ่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาคารใดซึ ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื ้อถอน หรือ

เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนั้น ได้กระทำขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
อาคารใดมีการใช้หรือเปลี่ยนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือ
อาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมีอำนาจเข้าไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้ และเพ่ือ
การนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ทำงานในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจต้อง

กระทำการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น และในการนี้ให้
นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕ ทวิ๗๘  ห้ามมิให้ผู ้ใดทำการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้นแต่ผู ้นั ้นเป็นผู้

ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕ ตรี๗๙  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝ่า

ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำ
มาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม้ 
                   

  
มาตรา ๕๖  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ โดย
มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระทำอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
 

๗๗ ชื่อ หมวด ๖ นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๘ มาตรา ๕๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๙ มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๕๗๘๐  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับการกระทำ
ตามท่ีได้รับอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้นั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ให้นำมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดทำหรือควบคุมโดย

ทางราชการ 
(๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จำเป็น เพ่ืออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว 
  
มาตรา ๕๘  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ 

โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วย
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอำนาจ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที ่เกี ่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอความเห็น  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรี เพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้
ทราบว่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 

  
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ 

วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก 
ในกรณีที ่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ วรรค

หนึ่ง ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น และให้
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทำแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

  
มาตรา ๖๐๘๑  เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจากที่กำหนดใน
แผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบรับแจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซึ่งขัดกับแผนผังดังกลา่ว
ให้เป็นอันยกเลิก 

ให้นำมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม 

 
๘๐ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๑ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



  
มาตรา ๖๐ ทวิ๘๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นเริ ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม

ประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว 
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์

ตามที่กำหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนก่อน
เริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดยกำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้
บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปี นับแต่วัน
ใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้กำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคมของปี
ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกำหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดเพื ่อใช้

ประโยชน์ตามที่กำหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดำเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นโดย
ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๒  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้นยังไม่มี

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้น
ตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 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 ทว ิเพิ่มโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๓ มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 



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 หรือทั้งจำท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๖๕ ทวิ๘๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี ต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี 
ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๖๕ ตรี๘๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสาม

เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษ

ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
มาตรา ๖๕ จัตวา๘๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 

๔๖ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังต้อง

ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
มาตรา ๖๖๘๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา 

๓๙ ตรี วรรคสาม (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
  

 
๘๔ มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๕ มาตรา ๖๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘๖ มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘๗ มาตรา ๖๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘๘ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๖๖ ทวิ๘๙  ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ 
โดยมิได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
สามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๖๗๙๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่ เกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๖๘  ผู้ใด 
(๑) ไม่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม

มาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

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

เพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า 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 เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๐ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



มาตรา ๗๒๙๓  ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่
กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้

ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความ
เป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๗๔๙๔  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงาน

อัยการสูงสุด และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าที่

ทำการอัยการจังหวัด และหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด 
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง 

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 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๙๔ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



บทเฉพาะกาล 
                   

 
มาตรา ๗๕  บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และการอนุญาตใด 
ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างใน
เขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู ้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำ         
ขออนุญาต และการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากการขออนุญาต
หรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตปฏิบัติตามให้
ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู ้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั ่งของเจ้าพนักงานท้องถิ ่นภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้คำขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป 

 
มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทำการเสร็จ

แล้วก่อนวันที ่พระราชบัญญัติน ี ้ใช ้บ ังคับ แม้จะเข้าล ักษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมก ารใช ้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๗  ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจทำให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย
ในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการ
อำนวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกำหนดเวลาไม่เกินหก
เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่การสั่งรื ้อถอนอาคารจะต้องกระทำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
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 ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษ แต่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบ าท 
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้นั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอน
อาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้นั ้นต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท



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

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ เป็นอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่ได้ยื ่นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ

คำสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป  ทั้งนี้ เพียง
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
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 
(๖)๙๕  ใบรับรอง                                 ฉบับละ       ๑๐๐     บาท 
(๖ ทวิ)๙๖ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบ 

  กิจการโรงมหรสพ                  ฉบับละ       ๕๐๐     บาท 
(๖ ตรี)๙๗ 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 
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร 
แต่ละชั้นรวมกัน              ตารางเมตรละ         ๒     บาท 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ 
 เกินสิบห้าเมตร 
 คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร 
 แต่ละชั้นรวมกัน             ตารางเมตรละ         ๔     บาท 

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุก 
ชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร 
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร 
แต่ละชั้นรวมกัน              ตารางเมตรละ         ๔     บาท 

(ง) ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด 
คูณด้วยส่วนยาวที่สุด         ตารางเมตรละ         ๔     บาท 

(จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน 

 
๙๕ อัตราค่าธรรมเนียม (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

๙๖อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
๙๗ อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙๘ อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 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 
 

ข ้อ ๖  บทบ ัญญัต ิแห ่ งกฎหมาย กฎ ข ้อบ ังค ับ ระเบ ียบ หร ือคำส ั ่ งใดอ ้างถ ึ งกรม
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

ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที ่ต ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ ้นใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาต
ดังกล่าวต่อไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ . ๒๕๒๒ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

  

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



มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ตาม
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้นำมาตรา 
๖๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติท่ีได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เหมาะสม
และคล่องตัวมากยิ ่ งขึ ้น เพิ ่มเติมบทบัญญัติว่ าด้วยการแจ้งให้ เจ้า พนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการ
ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพ่ือให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็วแก่ประชาชนมากยิ ่งขึ ้น ปรับปรุงอำนาจหน้าที ่ของเจ้าพนักงานท้องถิ ่นในการบังคับการตาม
พระราชบัญญัตินี ้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ปรับปรุงบทกำหนดโทษ อัตราโทษ และอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และลักษณะของการกระทำความผิด และ
ปรับปรุงบทบัญญัติอื ่นที่เกี ่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุ งบทบัญญัติดั งกล่ าวข้ างต้นหรือ ให้
เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้น   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๑ 
 

มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั ่งใดที ่อ้างถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งนั้น อ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่น

มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื ่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพ และใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือ

เพิ ่มเติมโรงมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรง
มหรสพ หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  

 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา้ ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่นั ้นเป็นโรงมหรสพต่อไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพต่อไป
ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อไปได้ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่
ผู ้มีอำนาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒ ซึ ่ งแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะมีคำสั่งไม่ อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คำขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำ
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้

คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
  
มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพิ ่มมากขึ้น 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปั จจุบัน สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้  กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะนำหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมา
บัญญัติรวมเป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควร
กำหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  



*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๒ 
 

มาตรา ๔๗  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑) ให้แก้ไขคำว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คำว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคำว่า “ผู ้แทนสำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำว่า “โยธาธิ
การจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

(๒) ให้ตัดคำว่า “ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรั บปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย   ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น
ของหน่วยงานใด หรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้
ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำนาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๓ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน และขยายโอกาสให้คนยากจนและคนด้อยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้มี
รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้กระทรวง ทบวง 
กรม ราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมาย  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สามารถดำเนินการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำสำหรับประชาชนผู้มีร ายได้น้อย โดยไม่มีปัญหา
อุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือด้านข้อกำหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือ
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มี

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



หรือพัฒนานั ้นสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู ้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง   จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๐๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

 

มาตรา ๘  แบบการแจ้งและใบรับแจ้งที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับให้
ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการกำหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแบบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงเพื่อใช้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๙  ผู้แจ้งซึ่งได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้แล้ว ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้มีการแจ้งไว้ต่อไปได้
จนกว่าระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งจะสิ้นสุดลง และให้ถือว่าใบรับแจ้งดังกล่าวเป็นใบรับแจ้งตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งสิ้นสุดลง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยนำหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตตามที่กำหน ดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

ในกรณีท ี ่ เจ ้าพนักงานท้องถิ ่นได ้ม ีหนังส ือแจ ้งข ้อทักท้วงตามมาตรา ๓๙ ตร ี แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับการแจ้งข้อทักท้วงปฏิบัติ
ตามความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวง
กำหนดให้เรื่องท่ีเป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศกำหนดได้ เพ่ือใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยี

 
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา้ ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



เกี่ยวกับการก่อสร้าง เพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ
สำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้น
ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอาคารนั้น ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากร
และองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น   จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ บุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๐๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า
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 และพระราชบัญญัติปุ ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 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/หนา้ ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

















หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๑๕   ก 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  ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น  ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพ่ือ

สาธารณประโยชน  
(๔) โบราณสถาน  วัดวาอาราม  หรืออาคารตาง  ๆ  ที่ใชเพ่ือการศาสนา  ซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
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เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ  หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ต้ังขึ้น
ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 

(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
ผูดําเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองสงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการ

ประกอบแบบแปลน  ท่ีถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
จํานวนสองชุด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นกอนทําการกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๕)  ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ

โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 
(๒) อาคารตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือตํารวจ 
ขอ ๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบ

แบบแปลนตามขอ  ๒  วรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  
และรายการประกอบแบบแปลน  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรักษาแนวอาคารตามถนนใหเปนระเบียบ  
ระดับชั้นลางของอาคาร  ลักษณะสัมพันธระหวางอาคารกับทาง  ถนน  หรือท่ีสาธารณะ  ท่ีวางอื่น  ๆ  
หรืออาคารตางเจาของหรือผูครอบครอง  และบริเวณที่ตองหามกระทําการสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  หรือรายการ
ประกอบแบบแปลนไมถูกตองตามกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหผูดําเนินการ
แกไขปรับปรุงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  หรือรายการประกอบแบบแปลนตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
เสนอแนะโดยไมชักชา 

ขอ ๔ ใหอาคารตามขอ  ๒  วรรคหนึ่ง  ท่ีเปนอาคารประเภทหรือชนิดที่กําหนดไวใน
มาตรา  ๓๒  ทวิ  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือ 
ผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม  แลวแตกรณี  ตามมาตรา  ๓๒  ทวิ 
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ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามวรรคหนึ่งจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการตรวจสอบอาคาร  การติดตั้ง  และ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคารที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๕)  
โดยผูท่ีทําการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ท่ีออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๔) 

ถาหนวยงานที่เปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  
(๔)  ท่ีตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามวรรคสองไมสามารถจัดหา
ผูท่ีดําเนินการตรวจสอบเองได  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการตรวจสอบหรือจัดหา
ผูดําเนินการตรวจสอบให 

ขอ ๕ ใหผู ท่ีดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามขอ  ๔  
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น 

ในกรณีท่ีตรวจสอบแลวพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการ
ไมผานหลักเกณฑตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๕)  ใหผูท่ีดําเนินการตรวจสอบ
จัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคาร  หรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ  หรือมาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคารนั้นดวย 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบ
ของอาคารตามขอเสนอแนะของผูท่ีดําเนินการตรวจสอบโดยไมชักชา 

ขอ ๖ อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ  กิจการสาธารณกุศล  
หรือเพ่ือสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราวและมีกําหนดเวลารื้อถอน  ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ  องคการ  หรือกิจการสาธารณกุศล  ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  และ
มาตรา  ๒๒   

ขอ ๗ อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรซึ่งสูงไมเกินสองชั้น  
หรือสูงจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตร  และมีกําหนดเวลา 
รื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแลวเสร็จ  ตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตาม
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ความในมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  และใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต 
รื้อถอนอาคารตามมาตรา  ๒๒ 

ขอ ๘ อาคารเพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกทําลายหรือทําให
เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ  หรือเพลิงไหม  หรือเหตุอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งสูงไมเกิน 
สองชั้นหรือสูงจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตรและไมใชอาคาร
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  เพ่ือใชประโยชนเปนการชั่วคราว  
และไมใชอาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  หรือการศึกษา  โดยมีกําหนดเวลา 
รื้อถอนไมเกินสิบวันใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   โดยที่กฎกระทรวง   ฉบับที่   ๙   
(พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มีบทบัญญัติที่อางถึงมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับเปนการสมควร
ปรับปรุงขอกําหนดในการยกเวน  ผอนผันหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารสําหรับอาคารของราชการ  องคการของรัฐ  หรือองคการระหวางประเทศ  อาคารเพื่อการศาสนา   
หรืออาคารสถานทูต  เพื่อใหครอบคลุมถึงการไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และโดยที่มาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน  ผอนผัน  หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนสําหรับอาคารดังกลาว  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 



เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง 
หนา   ๓๓ 

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 

การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับไดมีการแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร   
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด  โดยใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษเปนผูใหความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐาน 
การระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไวแทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุง 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิด 
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๙   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคาร 

เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   
ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)   
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา 
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา 
(๑) อาคารชดุที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๒๐๐  หองนอนขึ้นไป 
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวย 

สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารต้ังแต   
๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต   
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕)  อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖)  อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสีย  เพื่อใหเปนไปตาม 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  แตทั้งนี้  หามมิให 
ใชวิธีการทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๓ ใหอาคารตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู 
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
หรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท  ก.  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง   
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 

การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม   
(ฉบับที่  ๒) 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้อาคารประเภท  ข.  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  เพิ่มเติมจากการกําหนดให้
อาคารประเภท  ก.  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดล้อม  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  
๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่   
๑๐  เตียง  แต่ไม่ถึง  ๓๐  เตียง 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
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 
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  ๑  ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  เว้นแต่น้ําเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารประเภท  ข.  ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  แต่ทั้งนี้   
ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง  (Dilution) 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  ก าหนดอาคารประเภท  ค.  เป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 

การปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิง่แวดล้อม 
พ.ศ.  2564 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้อาคารประเภท  ค.  เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นวิธีการควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
อาคารประเภท  ค.  และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่งน  าสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ในประกาศนี   
“อาคาร”  หมายความว่า  อาคารประเภท  ค.  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน  าทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ดังนี  
(1) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  

ไม่ถึง  100  ห้อง 
(2) โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  

ไม่ถึง  60  ห้อง 
(3) หอพักที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร

ตั งแต่  50  ห้อง  แต่ไม่ถึง  250  ห้อง 
(4) สถานบริการที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคารตั งแต่  1,000  

ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  5,000  ตารางเมตร 
(5) อาคารที่ท าการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ  หรือของเอกชน 

ที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่  5,000  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  
10,000  ตารางเมตร 

(6) ตลาดที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่  1,000  ตารางเมตร  
แต่ไม่ถึง  1,500  ตารางเมตร 

(7) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื นที่ให้บริการรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร
ตั งแต่  250  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  500  ตารางเมตร 

ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ  1  เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสีย 
ลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  1  ปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  เว้นแต่จะได้ท าการบ าบัดน  าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน  าทิ งจากอาคารประเภท  ค.  ที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
แต่ทั งนี   ห้ามมิให้ใช้วิธีการท าให้เจือจาง  (Dilution)   

ข้อ 4 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง 
หนา   ๔ 

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  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
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 



หนา   ๖ 
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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) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(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 
ต้ังแต  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
ต้ังแต  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
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
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(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

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.  ตองเปนไปตามขอ  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) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
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 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  เพิ่มเติมวิธกีารตรวจสอบค่าบโีอดี 

พ.ศ.  2565 

ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  
ได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีให้ท าโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น  (Azide  Modification)  หรือ
วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ  นั้น   

เพ่ือให้การตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดมีความหลากหลาย
และสามารถตอบสนองการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงได้มีมติ 
ในคราวการประชุมครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2565  เห็นชอบให้ก าหนดวิธีตรวจสอบ 
ค่าบีโอดีเพ่ิมเติมอีก  2  วิธี  คือ  วิธีการเมมเบรนอิเล็กโทรด  (Membrane  Electrode)  และวิธีการ
ออปติกคอลโพรบ  (Optical  Probe)  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  14  (2)  แห่งประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด  ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
จึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ก าหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เพ่ิมเติม  คือ 

(1) วิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด  (Membrane  Electrode) 
(2) วิธีออปติกคอลโพรบ  (Optical  Probe) 
ข้อ 2 นอกจากที่แก้ไขตามข้อ  1  แล้ว  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  ทุกประการ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
จตุพร  บุรุษพัฒน ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธานกรรมการควบคมุมลพิษ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐   ง 
หนา   ๓๓ 

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคาร  และจํานวนหองของอาคาร 

หรือกลุมของอาคาร  วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา 

ดวย  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖  ใหคณะกรรมการควบคุม
มลพิษกําหนดวิธีการคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคารหรือกลุมของ
อาคาร  วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น  เพื่อใหการเปนไปตามความในประกาศดังกลาว  คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
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) พื้นที่ใชสอยของอาคารโรงเรียนเอกชน  หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  อาคารที่ 
ทําการขององคการระหวางประเทศหรือของเอกชน  อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา  ใหถือ
ตามเนื้อที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(๕) พื้นที่ใชสอยของตลาด  ใหถือตามเนื้อที่ที่ระบุในใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาด 
(๖) พื้นที่ใชสอยของภัตตาคารหรือรานอาหาร  ใหถือตามเนื้อที่ที่ระบุในใบอนุญาตใหใช

สถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหาร 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนจากอาคารตาม  (๑)  ถึง  (๖)  ไมตรงกับใบอนุญาตที่ไดรับหรือ 

คําขอจดทะเบียน  ใหคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยของอาคารตาม  (๑)  ถึง  (๖)  จากพื้นที่ใชสอยของอาคาร



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ทุกชั้นและใหนําพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทั้งที่อยูภายในและภายนอกอาคารนั้นมารวมคํานวณดวย  
แตไมใหนําพื้นที่ซ่ึงเปนอาคารจอดรถยนต  หรือพื้นที่จอดรถยนตมาคํานวณรวม 

ขอ ๒ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยของกลุมอาคาร  ใหคิดคํานวณจากอาคารซึ่งต้ังอยูในพื้นที่
ตอเนื่องและอยูในโครงการเดียวกันตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ  ๑ 

ขอ ๓ การเกบ็ตัวอยางน้ํา  ใหเก็บ  ณ  จุดนอกเขตที่ต้ังของอาคารที่ระบายออกสูส่ิงแวดลอม
หรือระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  หรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใชเปนตัวแทนของน้ําทิ้งที่ระบายออกจาก
อาคารซึ่งเปนที่ต้ังของแหลงกําเนิดมลพิษ  ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  ในกรณีที่มีการ
ระบายน้ําหลายจุดใหเก็บทุกจุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ปติพงศ  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ 



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๑/๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  
๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง

้หนา   ๑

ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๑๐)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๑๑)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ขนาด”  ให้หมายความรวมถึง  จ านวน  ก าลังการผลิต  หรือระวางรับน้ าหนัก  แล้วแต่กรณีด้วย   
“คณะกรรมการผู้ช านาญการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ง  หรือเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ  เช่น  พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดต่าง ๆ  
หรือในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระท าการใด 
ที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น  และให้หมายความรวมถึง  
การออกใบอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร  
และการให้อาชญาบัตรด้วย 
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“ขยะมูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 

“พ้ืนที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐”  หมายความว่า  พ้ืนที่ซึ่งมีผลการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๑๐๐  ไมครอน  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๑๐  ไมครอน  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  ก่อนด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐  ของค่ามาตรฐาน  ตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อย่างน้อย  ๔  จุด  โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย  ๗  วัน  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน  และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัด
จะต้องห่างกัน  ๕ - ๗  เดือน  พร้อมกับบันทึกกิจกรรมในขณะที่ท าการตรวจวัดและแผนผัง 
แสดงต าแหน่งที่ท าการตรวจวัด 

“ลุ่มน้ าหลัก”  หมายความว่า  ลุ่มน้ าหลัก  ๒๕  ลุ่มน้ า  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑ 
“ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก”  หมายความว่า  อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ า  เพ่ือทด   

กักกั้น  หรือระบายน้ า  โดยมีช่องปิดเปิดได้  ในแม่น้ าสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ  ๒ 
“อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า”  หมายความว่า 
 กลุ่ม  ๑  เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง  โดยเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 

ที่มีการถลุง  การหลอม  หรือการหล่อ 
 กลุ่ม  ๒  เหล็กขั้นปลาย  ได้แก่  โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ที่มี 
  (๑) การรีดเหล็ก  (Rolling)  ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น  ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น  

(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) 
“อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้  
ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ 

“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง”  หมายความว่า  กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ 

“ค้าปลีก”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ านวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค 
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“ค้าส่ง”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ านวนมากให้แก่ผู้ซื้อ 
เพื่อน าไปขายให้แก่ผู้บริโภค  หรือน าไปให้บริการต่อ 

“ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก”  หมายความว่า  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ทั้งที่วางบนพ้ืนดินใต้ดินในน้ า   
หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ในพ้ืนที่ 
นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง 

หมวด  ๑ 
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

ข้อ ๓ ให้โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต  ตามขนาด 
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ  ๓  และ  ๔  เป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๔ โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต  แต่มีขนาด 
ไม่ถึงตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓  หากมีการขยายขนาดของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการดังกล่าว
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท ารายงานให้เป็นไปตาม  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย 

ในกรณีที่โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว  และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตได้น ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ  หรือการขยายขนาดของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในรายงาน  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดท าข้อมูล  หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  หรือจัดท าเป็นรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ที่ก าหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ   

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้  หากต้องมีการแก้ไข  
เพ่ิมเติม  หรือต้องจัดท าสถิติ   ข้อมูล  หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ ในเรื่องใด  เป็นดุลพินิจ  
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ช านาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม  
ความได้สัดส่วน  และความจ าเป็นในการใช้ดุลพินิ จในเรื่องนั้น  ๆ  ไว้ด้วย  และให้ความเห็น 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด 
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ข้อ ๕ ในกรณี โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญาต   
เป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  
คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว 
แต่เพียงอย่างเดียว 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ ๖ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ  ๓  ให้แบ่งออกเป็น   

(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และ 
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ข้อ ๗ การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามข้อ  ๖  (๑)  จะต้องประกอบ

ไปด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(๑) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา  และวิธีการ

ศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย  พร้อมระบุ เหตุผล  
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

(๒) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ   
และสถานที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  
รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจ าก
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ในมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม   

(๓) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และคุณค่าต่อคณุภาพชีวติ  
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพ้ืนที่  และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน  
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ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดท ารายงาน  เพ่ือน าผลการรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบัน 
มาใช้ประกอบการจัดท ารายงาน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

(๔) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  ตาม  (๓)   

(๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

 (ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม  (๔)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

 (ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ
และในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ   

 (ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  เป็นต้น  และภาคผนวก  
เช่น  การค านวณ  ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัย  
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๗) ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามรูปแบบ
ของการจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๖)  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต้นฉบับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนา 
ของต้นฉบับรายงาน  อย่างน้อย  ๑๔  ฉบับ 

 (ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ส าคัญ  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๑ 

 (ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๒ 
 (ง) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๓ 
 (จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๔ 
 (ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๕ 
 (ช) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๘ การจัดท ารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวด ล้อม   ตามข้ อ   ๖   (๒ )   
จะต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายงานฉบับหลัก  มีดังนี้ 
 (ก) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา   

และวิธีการศึกษา  รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย  พร้อมระบุเหตุผล  
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

 (ข) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ   
และสถานที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  
รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ  ในมาตราส่วน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม 

 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และคุณค่าต่อคณุภาพชีวติ  
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจน
สภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ  
ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินการ  ทั้งนี้  การด าเนินการเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ให้เป็นไปตามแนวทาง  
ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  
ตาม  (ค)  รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการด า เนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย 

 (จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

  ๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ตาม  (ง)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 
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  ๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสม 
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 

  ๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ด าเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ที่เคยมีการด าเนินการมาก่อน 

  ๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย 

(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รายงานการเก็บตัวอย่าง  รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปภาพ  และผังหรือแบบ 
ที่ ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  และภาคผนวก  เช่น  การค านวณ   
ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) ส าหรับกรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนนิการ  จัดท ารายงานฉบับย่อ  โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย  ได้แก่  (ก)  บทน า  (ข)  
รายละเอียดโครงการกิจการ  หรือการด าเนินการโดยสังเขป  ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก  
และ  (ค)  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

(๔) ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)   
ถึง  (๒)  หรือ  (๑)  ถึง  (๓)  แล้วแต่กรณี  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  ตาม  (๑)  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย  ๑๔  ฉบับ 

 (ข) กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน  
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  ที่ต้องจัดท ารายงานฉบับย่อตาม  (๓)  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก  
จ านวน  ๑  ฉบับ 
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 (ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ  สผ.๑ 

 (ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๖ 
 (จ) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๗ 
 (ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๘ 
 (ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๙ 
 (ซ) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน  และส าเนาของต้นฉบับรายงาน  ส าเนาเอกสารแนบ  

และรูปแบบของรายงาน  ที่ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  จะต้องจัดท าและจัดส่งตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้ว  ผู้ด าเนินการผู้ขออนุญาต  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร  แผนผัง   
แผนที่  หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  และสถิติข้อมูลที่ใช้ประกอบ 
การจัดท ารายงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนนิการนั้น ๆ  แล้วแต่กรณีอีกดว้ย  โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะมีมติ  
ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  
จัดส่งเพิ่มเติม  เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด 

ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๖  ให้เสนอในขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือของหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ  
ของทางราชการ  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น  
เสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(๒) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  
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ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้ นเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ   
หรือขออนุมัติงบประมาณ  ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาต  
ตามกฎหมายให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารา ง 
ในเอกสารท้ายประกาศ  ๕  และ  ๖   

ข้อ ๑๑ การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๖  จะต้องจัดท าโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณาใหม่ตามมาตรา  ๕๑/๑  วรรคสอง  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการ
พิจารณาก่อนหน้านั้น  การจัดเก็บสถิติข้อมูล  การส ารวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การรับฟัง  
ความคิดเห็นประชาชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการใหม่บางส่วน  หรือต้อง
จัดท าใหม่ทั้ งหมด  ให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะจะพิจารณา   
และมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ช านาญการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความใน
มาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แห่งใด  มิได้มีการประกาศก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ  ให้น าโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยให้ถือว่าส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ไดร้บั
มอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์  นับแต่วันประทับรับเอกสาร   
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หมวด  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ 
จะมีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  ให้ด าเนินการพิจารณา
ให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้กระบวนการ
พิจารณาสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  สรุศักดิ์  กาญจนรตัน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



เอกสารทา้ยประกาศ ๑ 
 

ลุ่มน้ําหลกั ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทย 
๑. ลุ่มนํ้าสาละวิน 
๒. ลุ่มนํ้าโขง 
๓. ลุ่มนํ้ากก 
๔. ลุ่มนํ้าชี 
๕. ลุ่มนํ้ามลู 
๖. ลุ่มนํ้าปิง 
๗. ลุ่มนํ้าวัง 
๘. ลุ่มนํ้ายม 
๙. ลุ่มนํ้าน่าน 
๑๐.ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
๑๑.ลุ่มนํ้าสะแกกรัง 
๑๒.ลุ่มนํ้าป่าสกั 
๑๓.ลุ่มน้ําท่าจนี 
๑๔.ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
๑๕.ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
๑๖.ลุ่มนํ้าบางปะกง 
๑๗.ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
๑๘.ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
๑๙.ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
๒๐.ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก 
๒๑.ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
๒๒.ลุ่มนํ้าตาปี 
๒๓.ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
๒๔.ลุ่มนํ้าปัตตานี 
๒๕.ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 



เอกสารทา้ยประกาศ ๒ 
 

แม่น้ําสายหลกั ๒๓ สายของประเทศไทย 

๑. แม่นํ้ายวม 
๒. แม่นํ้าสงคราม 
๓. แม่นํ้ากก 
๔. แม่นํ้าชี 
๕. แม่นํ้ามลู 
๖. แม่นํ้าปิง 
๗. แม่นํ้าวัง 
๘. แม่นํ้ายม 
๙. แม่นํ้าน่าน 
๑๐. แม่นํ้าเจ้าพระยา 
๑๑. แม่นํ้าสะแกกรัง 
๑๒. แม่นํ้าป่าสัก 
๑๓. แม่นํ้าท่าจีน 
๑๔. แม่นํ้าแมก่ลอง 
๑๕. แม่นํ้าปราจีนบุรี 
๑๖. แม่นํ้าบางปะกง 
๑๗. แม่นํ้าจันทบุรี 
๑๘. แม่นํ้าเพชรบุรี 
๑๙. แม่นํ้าปราณบุรี 
๒๐. แม่นํ้าสายบุรี 
๒๑. แม่นํ้าตาปี 
๒๒. แม่นํ้าปัตตานี 
๒๓. แม่นํ้าตรัง 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

เอกสารทา้ยประกาศ ๓ 
โครงการ กิจการ หรือการดาํเนนิการซ่ึงตอ้งจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งตน้ 

 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 

๑ การทําเหมืองแร่อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภทที่
กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔ 
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี  

(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี  
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล 
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ  

       (๗) เหมอืงแร่ดินเบา 
 

ทุกขนาด 

๒ สนามบินน้ํา ทุกขนาด 



เอกสารทา้ยประกาศ ๔ 
โครงการ กิจการ หรือการดาํเนนิการซ่ึงตอ้งจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๑ การทาํเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี 
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน 
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน 
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด 

๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน 
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด 
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

๑.๔.๑ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๓ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระหว่างประเทศ 
๑.๔.๔ พ้ืนที่ทีอ่ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี     

แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ         
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

๒ การพฒันาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม 
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ  
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม 
 

ทุกขนาด 
 

๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
ยกเว้น 
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ

ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์
และมีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกน้ิวในทุกพ้ืนที่ แต่ไม่รวมถึงพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรหีรือ
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกน้ิวขึ้นไป ทีโ่ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  

ทุกขนาด 
 

๕ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี  ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๑๐๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 

๖ อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโิตรเลียม 
 

ทุกขนาด 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิ
 

ทุกขนาด 

๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry) 
และอุตสาหกรรมทีใ่ช้คลอรนี (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) ดังน้ี 
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร-์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) 

ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด  
หรือรวมกันต้ังแต่  ๑๐๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 
 

๙ อุตสาหกรรมผลติปนูซีเมนต ์
 

ทุกขนาด 

๑๐ อุตสาหกรรมผลติเย่ือกระดาษ ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๕๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 

๑๑ อุตสาหกรรมทีผ่ลติสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใชป้้องกนัหรือกําจัด
ศตัรพูชืหรือสตัว์โดยใชก้ระบวนการทางเคมี 

ทุกขนาด 

๑๒ อุตสาหกรรมผลติปุย๋เคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
 

ทุกขนาด 

๑๓ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําตาล ดังต่อไปน้ี 
๑๓.๑  การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว                     

นํ้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 
๑๓.๒  การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน     

ที่คล้ายคลึงกัน 

 
ทุกขนาด 
 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๒๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๑๔ อุตสาหกรรมเหลก็หรือเหลก็กลา้  ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด  

หรือรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 

๑๕ อุตสาหกรรมถลงุหรือแตง่แร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔  

ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๕๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป  

๑๖ อุตสาหกรรมผลติสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ผลติเบียร์และไวน์  
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ์
 
 
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์  
 
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่      
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป 
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี) 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ 
๖๐๐,๐๐๐ ลติรต่อเดือนขึ้นไป 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลติรต่อเดือนขึ้นไป 

๑๗ โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวมเฉพาะสิง่ปฏกิลูหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

ทุกขนาด 

๑๘ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทกุประเภท                               
ยกเว้น โรงไฟฟา้พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ต้ังอยู่พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑  พ้ืนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ช้ัน

คุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ และช้ัน ๒ 
๑๘.๒  พ้ืนที่คุม้ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘.๓  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตร ี
๑๘.๔  พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระหว่างประเทศ 
๑๘.๕  พ้ืนที่ซึง่มีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ 

๘๐ ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 
๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป 
 

๑๙ ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพเิศษ หรือ
โครงการที่มีลกัษณะเชน่เดียวกบัทางพเิศษ 
 

ทุกขนาด 

๒๐ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วย 
ทางหลวง ที่ตัดผ่านพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี  
๒๐.๑ พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
        ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
๒๐.๒ พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย 
         อุทยานแห่งชาติ 

ทุกขนาด 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๒๐.๓ พ้ืนทีท่ีค่ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็น 
        พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ ๒  
๒๐.๔ พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒๐.๕ พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก

ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
๒๐.๖ พ้ืนทีท่ีอ่ยู่ในหรือใกลพ้ื้นที่ชุ่มนํ้าที่มคีวามสําคัญระหว่าง

ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหลง่มรดกโลก  
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร  

๒๐.๗ พ้ืนทีท่ีต้ั่งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี        
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ     
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง 

๒๑ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ชร้าง 
 

ทุกขนาด 

๒๒ ท่าเทียบเรือ  ที่รองรับเรือขนาดต้ังแต่ ๕๐๐   
ตันกรอสข้ึนไป หรือมีความยาว
หน้าท่าต้ังแต่ ๑๐๐ เมตร        
หรือมีพ้ืนที่ท่าเทียบเรือรวม    
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๒๓ ทา่เทียบเรือสาํราญกีฬา ที่รองรับเรือได้ต้ังแต่ ๕๐ ลําขึ้นไป
หรือมีพ้ืนที่ท่าเทียบเรือรวม    
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๒๔ การถมทีด่นิในทะเล  ที่มีขนาดไม่ถึง ๓๐๐ ไร ่

๒๕ การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล  
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสนํ้า 
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล 

ทุกขนาด 

๒๖ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 
เฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบิน หรอืทางขึ้นลงช่ัวคราว
ของเคร่ืองบินพาณิชย์ 

ที่มีขนาดความยาวของทางว่ิง
ต้ังแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป 
 

๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารซ่ึงมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้  
๒๗.๑ อาคารที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้า ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒  

ฝั่งทะเล  หรือทะเลสาบ  หรอืชายหาด  หรือที่ต้ังอยู่ใกล้ 
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์    

ที่มีความสูงต้ังแต่ ๒๓ เมตรขึน้ไป 
หรือมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรอื
ช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร     
ขึ้นไป 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง  
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน 

 

๒๘ การจัดสรรทีด่นิเพื่อเปน็ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณชิย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดสรรทีด่นิ 

ที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อย       
ต้ังแต่ ๕๐๐ แปลงขึ้นไป          
หรือมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร ่

๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  
๒๙.๑ กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่นํ้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร 
๒๙.๒ กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑  

 
 
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป 
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๖๐ เตียงขึ้นไป 

๓๐ โรงแรมหรือสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพัก                     
ต้ังแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยต้ังแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
ขึ้นไป 

๓๑ อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ที่มีจํานวนห้องชุดหรือห้องพัก 
ต้ังแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยต้ังแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
ขึ้นไป 

๓๒ การชลประทาน  ที่มีพ้ืนที่การชลประทาน              
ต้ังแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป 

๓๓ โครงการทกุประเภทที่อยู่ในพืน้ทีท่ีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีช่ั้นคณุภาพลุ่มน้ําชั้น ๑  

ทุกขนาด 

๓๔ การผนัน้าํข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้  
๓๔.๑ การผันนํ้าข้ามลุ่มนํ้าหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ              

หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว  

๓๔.๒ การผันนํ้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ             
หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                  
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว 

ทุกขนาด 
 

๓๕ ประตูระบายน้าํในแม่น้าํสายหลกั 
 

ทุกขนาด 

 



 

 
 

เอกสารทา้ยประกาศ ๕ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ 

 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 

๑ การทําเหมืองแร่อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภท 
ที่กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔ 
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี  

(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี  
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล 
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ  

       (๗) เหมอืงแร่ดินเบา 

ในขั้นขอประทานบัตร 

๒ สนามบินน้ํา ในขั้นขออนุญาตจัดต้ัง หรือในขั้น 
ขออนุญาตขึ้น – ลงอากาศยาน  
แล้วแต่กรณ ี



เอกสารทา้ยประกาศ ๖ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๑ การทาํเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี 
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน 
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
๑.๑.๓เหมืองแร่เกลือหิน 
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด 

๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน 
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด 
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

๑.๔.๑  พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๒  ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๓  พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระหว่างประเทศ 
๑.๔.๔  พ้ืนทีท่ีอ่ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี         

แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์      
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ        
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

ในขั้นขอประทานบัตร 

 

 

 

 

 

๒ การพฒันาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม 
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ  
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม 

ในขั้นขอรับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน  
ผู้อนุญาต 

๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
ยกเว้น 
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ

ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์
และมีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ
สิบหกน้ิวในทกุพ้ืนที่ แต่ไม่รวมถึงพ้ืนที่ที่มมีติคณะรัฐมนตรี
หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกน้ิวขึ้นไป ทีโ่ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขัน้ขอรับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณ ี



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกบันิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรทีด่ินเพื่อการอุตสาหกรรม  

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๕ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี  ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๖ อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโิตรเลียม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry) 
และอุตสาหกรรมทีใ่ช้คลอรนี (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) ดังน้ี 
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร-์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) เป็นวัตถดิุบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๙ อุตสาหกรรมผลติปนูซีเมนต ์ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๐ อุตสาหกรรมผลติเย่ือกระดาษ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๑ อุตสาหกรรมทีผ่ลติสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใชป้้องกนัหรือกําจัด
ศตัรพูชืหรือสตัว์โดยใชก้ระบวนการทางเคมี 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๑๒ อุตสาหกรรมผลติปุย๋เคมีโดยกระบวนการทางเคมี ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ

กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๓ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําตาล ดังต่อไปน้ี 
๑๓.๑ การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว              

นํ้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน 
        ที่คล้ายคลึงกัน 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 
 

๑๔ อุตสาหกรรมเหลก็หรือเหลก็กลา้  ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๕ อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔  

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๖ อุตสาหกรรมผลติสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ผลติเบียร์และไวน์  
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ์
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์  
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๗ โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวมเฉพาะสิง่ปฏกิลูหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๘ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทกุประเภท  
ยกเว้น โรงไฟฟา้พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ต้ังอยู่พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑ พ้ืนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่  

ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ และช้ัน ๒ 
๑๘.๒ พ้ืนที่คุม้ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘.๓ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตร ี
๑๘.๔ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ 
๑๘.๕ พ้ืนที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 
 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๑๙ ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพเิศษ หรือ

โครงการที่มีลกัษณะเชน่เดียวกบัทางพเิศษ 
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๐ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว่าดว้ยทางหลวง 
ที่ตัดผ่านพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี  
๒๐.๑ พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า           

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
๒๐.๒ พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
๒๐.๓ พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่  

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ันที่ ๒  
๒๐.๔ พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒๐.๕ พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก

ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
๒๐.๖ พ้ืนที่ที่อยู่ในหรือใกล้พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่าง

ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร  

๒๐.๗ พ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี           
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ    
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง 

 

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๑ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ชร้าง ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๒ ท่าเทียบเรือ  ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๓ ทา่เทียบเรือสาํราญกีฬา ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๔ การถมทีด่นิในทะเล  ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๕ การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล  
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสนํ้า 
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล 
 

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๒๖ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 

เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย สนามบินหรือทางขึ้นลง
ช่ัวคราวของเครื่องบินพาณิชย์ 

 
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี
 

๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมอาคารซ่ึงมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์  
ในอาคารอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้  
๒๗.๑ อาคารที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒  

ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ต้ังอยู่ใกล้ 
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์      
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง  
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

๒๘ การจัดสรรทีด่นิเพื่อเปน็ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณชิย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดสรรทีด่นิ 

ในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีดิ่น 

๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  
๒๙.๑ กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่นํ้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร 
๒๙.๒ กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑  

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

๓๐ โรงแรมหรือสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง  
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

๓๑ อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

๓๒ การชลประทาน  ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๓๓ โครงการทกุประเภทที่อยู่ในพืน้ทีท่ีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีช่ั้นคณุภาพลุ่มน้ําชั้น ๑  
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๓๔ การผนัน้าํข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้  
๓๔.๑ การผันนํ้าข้ามลุ่มนํ้าหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ              

หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                 
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว  

๓๔.๒ การผันนํ้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ          
หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว 

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี  

๓๕ ประตูระบายน้าํในแม่น้าํสายหลกั ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

 



 

 
 

แบบ สผ. ๑ 

 
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
องค์ประกอบทาง 

สิ่งแวดล้อมและคณุคา่ต่างๆ
ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทีส่ําคัญ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
 
 
 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 
 
 
 
 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

   



แบบ สผ. ๒ 
 

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบ้ืองต้น 
 
ช่ือโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
ที่ต้ังโครงการ ........................................................................................................................................................ 
ช่ือเจ้าของโครงการ …………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
การมอบอํานาจ 
 ( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ……………………………………..…………………………………. 

เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
 ( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 

จัดทําโดย 
 

     ..................………………………………………………. 
(ผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น)



แบบ สผ. ๓ 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. …………. 

 หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า.....................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ….......................………………………………………………………………………………….…… 
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………………………………………………..………………… 
เพ่ือ ........................................................................ตามคําขอเลขที่ ………........…………………………………………..… 
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปน้ี 
 
 
          บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ลายมือช่ือ 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
                 ผู้ร่วมจัดทํารายงาน ลายมือช่ือ 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
 

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



แบบ สผ. ๔ 
 

บัญชีรายชื่อผูจั้ดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อ– สกุล / 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที ่
ทําการศึกษา 

ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ 
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



แบบ  สผ. ๕ 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังโครงการ……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผลในการเสนอรายงาน 

(   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ...............................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท............................................................................ 

(   ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง...................................................................
เมื่อวันที่.....................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง) 

(   ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเง่ือนไขการส่งเสริมการลงทุน 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................... 

การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 
(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก.................................................................. 

(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่............................................................................................................ 

(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการที่ไม่ต้องย่ืนขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................   

ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................... 
สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ขอ้) 

(   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ 
(   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
(   ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที่................................................................................................................. 



แบบ  สผ. ๖ 
 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ช่ือโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือเจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………… 
การมอบอํานาจ 

( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ………………………………………………………………….. 
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 

( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 

จัดทําโดย 
 

 ................................................................................................. 
     (ช่ือนิติบุคคลผูจ้ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 



แบบ สผ. ๗ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. …………. 
 

หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า .................................................................................................................เป็นผู้จัดทํา 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ………………………....………………………………...…………………… 
ให้แก่ ……………………………....………………………………………………………………..……………………………………………….. 
เพ่ือ .................................................................................ตามคําขอเลขที่ ………………………….....…………………..… 
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดัทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้ 
 
 
           บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ลายมือช่ือ 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
                    ผู้ร่วมจัดทํารายงาน ลายมือช่ือ 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
 

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

 



 

 
 

แบบ สผ. ๘ 
 

บัญชีรายชื่อผูจั้ดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ชื่อ– สกุล / 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที ่
ทําการศึกษา 

ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ 
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



 

 
 

แบบ สผ. ๙ 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..………………………………………………………………………… 
เหตุผลในการเสนอรายงาน 

(   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ.................................................................... 
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท..............................................................................  

(   ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................
เมื่อวันที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง) 

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 

(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก.................................................................. 
(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ..................................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่........................................................................................................... 

(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการที่ไม่ต้องย่ืนขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................ 

ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................... 
สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า๑ข้อ) 

(   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ 
(   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
(   ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที่................................................................................................................ 
 



lVi CJ~bUU nl'HUJfll'j fhvIUVlVf~ n bnru.nf11'jtJ~\J'vnnJ nfl'je:J \l31 Vff'U bbmi\ln1 biiVl~~Yl~tJ'j::: bfl'VI

e:J1fl1'jtJ'j::: bfl'VI n bb6'1:::e:J1fl1'jtJ'j::: bfl'VI 'U bvim UU bbUl'V11\l31Vff'U b~ 1'V'lUn\llU fld'Ufl~ ~ 6'1Yl~t111tJ1,&'-th:::ne:Ju,

tJ'j::: bfl'VI n bb6'1:::e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI'U ~\l~ltJUVf1e:J hitJ5u'11t;11~A1i\l'Ue:J\l b-.[l'V'lUn\llufld'Ufl~~ 6'1Yl~~i\l1 ~nm1~l\l

~V1~\lVf1e:J~V11~~h:::'Uu'l11,r V1J1b~CJVf1e:Ji\l1~~V1f11'j bbm'U btJ~~UbbtJ~\l tJf'UtJ'j\lVf1e:Jsde:J~bb"/l~'j:::'U'U'l11UVlJ1 b~~,
'Ue:J\le:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI n bb6'1:::e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI 'U e:J5'U~m~fldUfl~:lJ6'1Yl~ ~\le:Je:JntJ'j:::f11~n1VfUVlVf~mnru']f11'jtJ1'U. ,
'VI1\ltJnfl'je:J\l31Vf1U bbVf~\ln1biiVl~6'1Yl~tJ'j:::bfl'VIe:J1fl1'jtJ'j:::bIl'VI n bb6'1:::e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI'U 11 ~\l~e:J1tJt1

-ife:JC9l 1utJ'j:::f11~d

"e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI n bb~:::e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI'U" Vf~1~fll1:lJf1\l e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI n bb6'1:::e:J1fl1'jtJ'j:::bfl'VI'U

Vl1~tJ'j:::f11~ m::: 'VI'jl\l 'VI1'V'l~lmli'j'j:lJ'!ll ~bb~:::~\lbblV1~e:J~ b~e:J\l.n1VfUVI~lVl'j;j1UfllUfl~ f11'j'j:::U1~J1~\l~ln..• ,
e:J1fl1'j'U1\ltJ'j:::bfl'VIU~:::'U1\l'UU1V16'1\l1U~ rrl 'V'l()~~f11~U 'V'l:~. ~crG:'~

"bVfVlGiVl1a~" Vf~1~fll1~11 bVfVl1V161 erU~:::bilVl~un~ ~:::1~(:.J~Yl~n~ buUbVfVlvibJe:J1~{je:J\lnu1~, , , I ,

bbifn 'j:::~\lUfl fl6'1~~e:J\ltJ'j:::Gi'UVf1e:J1n~~::: ~e:J\ltJ'j:::Gi'UbVfVl,!U"il:::1~~V1f11'j'j:::~ V1'j:::1\lVl1:lJG1~fld'jerU-W\lfl1V1Vf~1CJ1~
, 'U , ,

~ln'Uflfl6'11u;j1u:::Vf1e:Jml:::b 'liu'!u b'liU Jl~li'j'j~'!ll~ G1\lfl'j1~Vf1e:Jf11~"il6'11~6'1, ..•

-ife:J~ bi1e:JtJ~ln!l11~e:J~1U,r\lAU'Ue:J\lA1i\l~ltJUVf1e:J'hi tJ5 'U'11Vl1~A1i\l'Ue:J\lb~l'V'lU n\llU fldUfl~~6'1Yl 'tf

.~i\l1~ne:JGi~l\l ~V1~\lVf1e:J~V11~ih:::'U'U'l11uVlJ1b~~Vf1mt~1 ~~V1f11~bbm 'U btJ~~UbbtJ6'1\l tJ1'UtJ~\lVf1e:Jsde:Jmb"/l~. ,
~:::'U'U'l11UV1J1b~~'Ue:J\le:J1fl1~tJ~:::bfl'VI n bb6'1:::e:J1fl1~tJ~:::bfl'VI'iJ 1~n1VfuVlfhtJ1'U'VI1\ltJnfl~e:J\l~"il:::i\ltJ1U 1Ubb~6'1:::1U

lV1~fjVl~e:JVl1~'V'l~:::~1'!l,rtyty'1115tJ5u'11~1'!lf11~l\ltJnfl~e:J\l'V'l.~.l!Jcrm~~lVl~l <tb 1~~flGi1~ ~,rtyty'1111 "1~b~1Vf,j'1~

Vl1~1~~flVf-d\lVf1m~~flGie:J\l1-if:lJ1Vl'jf11'jU\lA'U'VI1\ltJnfl~e:J\l bYl ~\lb'Vh~~l btJu bvie:J1~m~6'1Vl1~1VlfltJ~:::Gi\lA'Ue:J\lA1i\l, ,

'VI1\ltJnfl~e:J\l lV1~m:::'VIUm:::b Vie:Ju~e:J~'1UU\lAU'Ue:J\lA1i\lVl1\ltJnfl~e:J\life:J~~GiVl" bb6'1:::m~Vf~mnru.n~n1VfuVl1u" " ,

-ife:Jm f11~n1VfUVlr11tJ1U'VI1\ltJnfl'je:J\l mru~e:J~1u,r~AU'Ue:J\lfhi\le:htJUVf1e:J hJtJn~Vl1~A1~\l'Ue:J\l'U 'Y d.J

b-.[1'V'l,rf)\l1UmUfl~~6'1Yl'tf~i\l1 ~ne:JGi~1\l ~V1~\lVf1e:J~V11~~h:::U'U'l11UVlJ1 b~t1'Ue:J\le:J1fl1~tJ'j:::bfl'VI n bb6'1:::e:J1fl1~,



(&J) 1\1 fhVi'UVlrllu1''U'V11~unfl'jf)~ bU'U~lU1'U lV1CJ-W'll'H1.l1'llnU~~b.fl'V181f11~ m~~11b ij'Um~ri€JG'lh:l

~V1~~Vl~€J~\9l1\1ih~'U'UlhJ\9lJlb~CJ bb(;j~bVll'leJ'UfId~(;jVlVl~€J'U,
(l€J) mru~€JCJ1 'UU~A'U'U€J~Ali~ hJ~lb ij'Um~ri€JG'l~l~ ~\9l~~Vl~€J~\9l1\1ih~'UlJ'U1UVlJlb~CJ 1l1CJ1 'U

" "
~~CJ~ blm~ b~1''r~11ml'Ufl1'UfllJ:im-W~nlVl'UVi 1\1nlVl'U \9lrllu1''U'V11~U nfl~€J~ b~V1~'U'Ul'V1~€Jl'UG'ilVl1''U81f11~,
U~~b.fl'V1n bb(;j~\11~'U'Ul'V1~€J1'UG'ilVl1''U81f11~U~~b.fl'V1'U

((J)) mru~€JCJ1'Uu~A'U'UmAli~~lbij'Um~ri€JG'l~1~ ~V1~~ Vl~€J~\9l1\1ih~'U'Ulhu\9lJlb~CJ 1&Jbb~lbG'l~'l
" "

1l1CJ1'U~~ CJ~b1(;jl~ b~1~11n~1'U f1d'UfllJlJ(;j-w~nlVl'U\9l 1\1nlVl'U \9lrllU1''U'V11~Unflj€J~l'IllJ ~V1cil'U'U€J~bdml'U~ bVl~€J,

U nfl~€J~\1~~€J~'Wu€JCJn11rllu1''U'V11~Unfl~€J~mru~ €ICJ1 'UU~A'U'U€J~Ali~~l~J'UVl~ €I'WU ;hJ~1'1llJ Ali ~'U€J~b~ 1~11 n~l'U
" " d.J

fll'UfllJlJ(;j-w~~i~1 \1~V1m~bbm 'U bU~CJ'ULbU(;j~u1''UU~~Vl~€J<d€JlJbb"lllJ~~'U'U't.11U\9lJlb~CJ'Um€l1f11~U~~b.fl'V1 n, ,
bb(;j~€Jlf11~lh~b.fl'V1 'U

(et) mru~€J CJ1'UU.rA'U'U€J~Ali~~l bij'Um~ri€JG'l~l~ ~\9l~~Vl~€J~~ 1\1ih~'U'U't.11U~Jlb~CJ bb~1bG'l~'l
" "

1l1CJ1'U~~ CJ~blm~ b~1~11n~1'U fll'U~lJlJ(;j-w~nlVl'U~ bL~Jl~~ €J~hJ1~lJlmjjl'U I'IllJ~ nlVl'U ~ 1Vl1-ffVl'"n bnru'" I'IllJ

-U€Jet (l€J)

-U€Jet m~nlVl'U~rllu1''U'V11~Unflj€J~ mru~€J CJ1 'U'U~A'U'U€J~Ali~ ~l~'UVl~€J hju11~ I'IllJ f11i~'U€J~
" " d.J

b~1~11 n~l'UfId'UfllJlJ(;j-W ~~ i~1\1~ ~f11'mm 'U bu~ CJ'UbbU(;j~ u1''UU~ ~Vl~v<d€JlJbb"lllJ~~'U'U't.11,j~J lb~CJ'Uv~€Jlf11 ~, ,.

U~~b.fl'V1n bb(;j~81f11~U~~b.fl'V1 'U 1lli-ffVl"'mnru'" ~~~€JhJd

(&J) 1\1n lVl'U~rllU1''U'V11~U nfl~€J~b U'U~l CJl'Ul~CJ-W'l1~rul'llnU~~b.fl'V181f11~ bVll'leJ'UfId~(;j~Vl~€J'U,
bb(;j~m~~1tJ'UVl~€J bJuiN~l'IllJAli~rffl~n

(l€J) €l1f11~U~~b.fl'V1 n 1\1nlVl'U~rllu1''U'V11~Unfl~€J~G'l€J~~'U'Ul'V1~€Jl'U bb(;j~€Jlf11~U~~b.fl'V1 'U 1\1

n lVl'U~rllu1''U'V11~U nfl~€J~Vl~'1~'U'Ul'V1 ~ €Jl'U

•..
(;j~Vl~€J'U ~~i1

(&J) ~€JCJ1'U,j~A'U'U€J'IAli'lijfldllJ~CJ1CJ1lJ'tJ11'U~l'IllJf11i'lbb~1 bb~Jl~~€J'IfI'Iij~ n~ru~ 'Wbu'UhJ 1'1llJ
" " d.J

rlllJ 11'1~'il'U~nlVl'U~ b'll'U u1''Ulh~~~'U'Ulhu~Jlb~m ~€J1 \1Jl b~CJijU~lJlruU€J CJ(;j~Vl~€Jijflru1l1~~~'U (;j~m~., ,
U~€J CJJl b~CJ(;j~cibbVl~~J1G'l161 ~ru~Vl~€J€J€Jnci~~ bb1 ~~€JlJ

" "
(l€J) ~€JCJ1'U,j~A'U'U€J~Ali~U~~G'l'U1l11~'V11'1bl"f~~'in" b'll'U ijijruVll'V11'1m~b~'U

'U 'U cU . ll.t

((J)) bil~€J~i1 CJVl~€J.fl11~fldllJl'U11CJ'U€J'I~'1f1lJ'l'UbiJ 'U€JUG'l~~fI~vm~u 11U~ I'IllJA li ~'Uv~b~1~11 n~l'U, , , 6J

fll'U fllJlJ (;j-W~ bb~hi{i~~'U bU'UbVlI'IG'l~l~tJ b'll'U Jl'VhlJ'U~b')ru~ri€JG'l~1'1Vl~€J1n~bfl CJ'IbiJ'UbVll'l1\1bfl~v'l~mVl~€J, " ,
f1'U~l'Uvh~l'U 1~CJ1mil'Ul n ~~'UbVllJl(;j~~~~l'U

"



oV'fJ\;) ~~u~bdm'U'fJ-:Jrn~'tJfu

((9)) rm1J(911jJoV'fJbTl (lv) bb6'1~(bTl) 11XA~fh'tJfuvm'tJf1m'fJ-:J~-:Jbb~lUtl~Fi11f11\J~fI~Unl'v'lU~~b~1'V'fUf1nL!

mUfljJjJ~'ihli-:J 11Xliilb{Jurn~ri 'fJ?lfl-:J ~~~-:JV!~'fJ~~11XiJ~~UUU1U ~Jl b~u~iJ 'tJ~~~Vl5m'W bY;U-:J'W'fJ~\l~UlU ~1h~u,.
11XbDu 1'tJ(911jJjJ1(91~\ilUfI1U fljJf11~~~U1UJ1~-:J~ f1f1v!jJ1Unl'VIU~ \lufi-:Jlu~~'fJ~1uu-:J~u'U'fJ-:J fhi-:J 1~'tJn1J~(911jJ

~ 'I dJ 'U 'U d.J

(lv) mru(911jJoV'fJ bTl (<t:) 11XA~~1'tJfuVll-:J'tJf1f1~'fJ-:J~-:Jbb~lUtl~\l1f11U~fI1UnlV!u~~b~1Y'JUf1,nU

mUfljJjJ6'1'~hli-:J 11Xliilb{Jurn~ri 'fJ?l1'1-:J~~~-:JV!~'fJ~~11XiJ~~uuu lU~Jl b~u~iJ'tJ~~~Vl5m'W bY;U-:J'W'fJ~\l~UlU ~Jlb~ U, .

1,xb uu 1'tJ(911iJjJl(91~\ilUfI1UfljJ f11~~~U1uJl~-:J~f1f1v!jJ1UnlV!u~ \lufi-:J1u~~'fJu'1uu-:J~u'U'fJ-:Jfhi-:J l~fu bb~-:J
~ 'I . dJ \I 'U

fhi-:J'tJfu bb~hj bilU bTlO 1U bb6'1~'tJfu ~-:Jbb~lUtl~\l1f11u~~'fJ~1uu-:J~u'U'fJ-:Jfhi-:J l~fu bb~-:Jfhi-:J'tJfu~'fJ 1 'tJVlf11U~ ~ ,
\lufi-:Jlu~ ~'fJ~'1uu-:J~u'U'fJ-:Jfhi-:J 1~'tJlJ1J~(911jJ fhi-:J'U'fJ-:Jb~l'WU f1-:J1UflJU ~jJjJ 6'1~~bb~l b?l~\l

(bTl) m rum jJ oV'fJ<t: 1 ,xA~fil'l.lfuVl1-:J'tJf1f1~'fJ-:J~-:J bb~1utr~\l1f11'L!~mU nlV!u~vl b~1'WUf1-:J1U

mUfljJjJ6'1~ ~i-:J 11X~~rn~bbm 'U b'tJ~ UUbb'tJ6'1-:J'tJfu'tJ~ -:JV!~'fJ"d'fJjJbb"Ilm~UUulu~Jlb~ U11XiJ'tJ1~~Vl5m'W boWU-:J'W'fJ~\l~, ,
U1U~Jl b~U11XbDu 1'tJ(911jJjJ1m\ilUfilU f1jJf1~'J'J~'lJ1CJJ1~-:J~ f1f1v!jJ1UnlV!U~ \lUfi-:J1'Llvl~'fJ ~1 'LlU-:J~'lJ'U'fJ-:Jr11i-:J

~ 'I dJ 'lJ 'U

l~fu bb~-:Jr11i-:J'tJfu bb~hi bn'Ll bTlO lU bb6'1~'tJfu~-:Jbb~1'Lltl~\l1f11'Ll~ ~'fJ~1 'Llu-:J~u'U'fJ-:Jr11i-:J1Jlf'lJ bb~-:Jr11i-:J'tJfu~ ~
v1'fJ1'tJVlf11'Ll\l'Llfi-:J1'Ll~~'fJCJ'1'Llu-:J~'U'U'fJ-:Jr11i-:J1~'tJnU~(911jJr11i-:J'U'fJ-:Jb~l'Wt1f1-:Jl'LlfIJUflWm~~bb~l b?l~\l

'I 'U 'U d.J 'I

-if'fJ b'l1 mCJ 1'Ll lv U t1U\l1f11'Ll~1~'tJlJU~(911jJr11i-:J'U'fJ-:Jb~1'Wt1f1-:Jl'Llfl1U~jJjJ~~~bb~lb?l1\lV!~'fJ

v!jJ~ bv!(91~ b~l'WU f1-:Jl'L!fI1UfljJjJ6'1~~\l~i-:J 11X~~f11'Jbbm 'U b'tJ~ U'Llbb'tJ6'1-:J'tJfu'tJ'J -:JV!~'fJsci'fJjJbb"lljJ'J~UUU1U~Jl b~CJ" ,
V!1f1~'fJ~1uu-:J~U'U'fJ-:Jr11i-:J~l~'L!V!~'fJ hJ'tJlJ1J~(911jJr11i-:J'U'fJ-:Jb~1'Wt1ml'Llfl1'Uf1jJjJ6'1~~Jl~f1 b~ 'fJnlV!U~~l'tJfu

Vll-:J'tJf1f1~eJ-:JmjJoVeJ <t: bb~l hj11XiJ~Vl51~-ru f11'J~ \ll'Jrul6'1~V!~eJ'Ll fh'tJ fUVll-:J'tJ f1f1'JeJ-:J(911jJoVeJet bb6'1~11Xb~jJ

fi1 'tJfuvm'tJ f1f1'J'fJ-:J~ f1l'eJCJ6'1~,xl~U

oVeJ~ mru~ bn~b v!(91?l~l61uvh 11X~eJ~1'Llu-:J~u'UeJ-:Jr11i-:JhJ?lljJl'J{l'tJnU~(911jJr11i-:J'UeJ-:J b~l'WUf1~l'Ll
'I <t 'U 'U d.J

flJufljJjJ6'1~~l~ n11X-:J~bl'Llf11'Ji-:J'tJfuVll-:J'tJf1f1'JeJ-:J1'Llfl~-:JJ'Ll,

05d41~
/

(ulCJ?li~'I1 V!1-:Jl-:Jfl1~'Lll),
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดทําบันทึกรายละเอียด  และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย  และให้หมายความรวมถึงท่อ   

ส่ิงปลูกสร้าง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา  ๘๐ 

ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน  และจัดทําบันทึกรายละเอียด 
ดังกล่าวตามแบบ  ทส.  ๑  เก็บไว้  ณ  สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ 
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ  ทส.  ๒  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  
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โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด   
ทั้งนี้  การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน  และการส่งรายงาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ 
ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน 

การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน 
ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามข้อ  ๓  มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล  จัดทําบันทึกรายละเอียด  หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืน  และการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด 
หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน 
ข้อ  ๓  วรรคสอง 

ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ทส. ๑ 
 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมลูซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ 

   
 
แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  

ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  
ซึ่งมีแผนผงัแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เก็บสถิติและข้อมลูซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังน้ี 
 



 

วัน 
เดือน 
ปี 

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก  

ปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้า 
ของระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 
(หน่วย) 

ปริมาณ 
น้ําใช้ 

ในทุกกิจกรรม 
ของแหล่งกําเนิด

มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ําเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 
(ลบ.ม.) 

 

การระบาย 
น้ําทิ้งจาก
ระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 

(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด

ชีวภาพที่ใช้ 
(ชื่อ/ปริมาณ) 

(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 
น้ําเสียที่นําไป

กําจัด 
(ลบ.ม.) 

 

ปัญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แก้ไข 

 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ปกต/ิผิดปกติ) 

เครื่องสูบน้ํา 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดน้ําเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 



แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 

แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  

ในการน้ี ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ 
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

................................................................................... เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(..................................................................................) 
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
............................................................................. ผู้รบัจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าท้ิง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ................................................................................ 
ความสามารถในการรองรบันํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  แบบต่อเน่ือง ....... ช่ัวโมง/วัน  

 แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) ........... 
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย    เครื่องสูบนํ้า    เครื่องเติมอากาศ 

  เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
  เครื่องสูบตะกอน    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (๔) แหลง่รองรบันํ้าทิง้ (ระบุ) ................................................................................................... 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด ................................... 
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หน่วย) ......................................................... 
(๒) ปรมิาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหลง่กําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ............................................. 
(๓) ปรมิาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) ................................................................ 
(๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ........................................................................... 
(๕) ปรมิาณสารเคมหีรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรอืกิโลกรัม) ............................................ 



(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- ระบบบําบัดนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................. 
- เครื่องสูบนํ้า    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................ 
- เครื่องเติมอากาศ    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ........................................................ 
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ....................................................... 
- เครื่องสูบตะกอน    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- อื่น ๆ  .....................    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ................................................................ 

(๗) ปรมิาณตะกอนส่วนเกินทีเ่กิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) ................. 
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .................................................................................. 

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

คําเตือน  ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผู้รับจ้าง 
 ให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงาน 
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
 หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

๒.  ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน 
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 
 หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๗ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึก 
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  คณะกรรมการเปรียบเทียบและวธิีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ   
พ.ศ.  2563 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง  การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระการประชุม 
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๐/๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“ความผิด”  หมายความว่า  บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปี   
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  และในกรณีที่บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้ 
กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึง  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระท าของบุคคลดังกล่าว  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น 
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด   

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และการพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ 

 
 

ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร  และในส่วนภูมิภาค  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามความเหมาะสม  โดยแต่ละคณะจะประกอบด้วยผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี  และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และ 
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

ข้อ ๓ คณะกรรมการเปรียบเทียบจะพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  เมื่อ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก   
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4 ในกรณีกรรมการเปรียบเทียบพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามข้อ  3  ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการคนนั้นพ้นจากต าแหน่ง  และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งเหลือไม่เกินสามสิบวัน 

หมวด  ๓ 
การประชมุและการลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ  
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

ข้อ 6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ 7 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ   
ถ้ากรรมการมีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม   

หมวด  ๔ 
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ 8 บรรดาความผิดซึ่งได้กระท า  หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระท าในเขตกรุงเทพมหานคร  
หรือในส่วนภูมิภาค  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการเปรียบเทียบ  ณ  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ 9 ให้พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี  
เสนอส านวนความผิดที่จะให้เปรียบเทียบและเอกสารหลักฐานประกอบการเปรียบเทียบโดยมี
รายละเอียดตามใบส่ง - รับส านวนความผิด  ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ผู้ต้องหาแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ   

ข้อ  ๑๐ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องไว้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว  ให้ด าเนินการ
เปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  1๑ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา  ตามแบบ  ทส.ปท.1 
(2) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา  ตามแบบ  ทส.ปท.2 
(3) บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ  ตามแบบ  ทส.ปท.3   
(4) เอกสารจากส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และบรรดาพยานหลักฐานต่าง ๆ  รวมทั้งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
ตามแบบ  ทส.ปท.4   

(5) ใบส่ง - รับส านวนความผิด  ตามแบบ  ทส.ปท.5  และ 
(6) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเรียกพยานบุคคล  พยานวัตถุ  หรือพยานเอกสาร 

จากบุคคลใด ๆ  เท่าที่จ าเป็นเพื่อมาประกอบการพิจารณา  หรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเสร็จและผู้ต้องหายินยอมใหเ้ปรียบเทียบ  ให้จัดท า

เป็นบันทึก  ตามแบบ  ทส.ปท.6  แต่หากกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ  
ให้จัดท าบันทึก  ตามแบบ  ทส.ปท.7 

ข้อ  1๒ ในการเปรียบเทียบ  ให้ก าหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะพึงช า ระโดยค านึงถึง 
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและข้อเท็จจริง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



(๒) พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือค าสั่งอันเปน็สาระส าคญั 

(๓) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
(๔) ความถี่ของการกระท าความผิด 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางอาญาของผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
ข้อ  1๓ ในกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ฐานความผิดตามที่

พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้พิจารณาเปรียบเทียบ 
เป็นความผิดที่ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบ  หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก   
ให้ส่งส านวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในก าหนด 
อายุความต่อไป 

ข้อ  1๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว   
ให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด  ทั้งนี้  วิธีการช าระเงิน
ค่าปรับให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง   

หากผู้ต้องหาไม่มาช าระค่าปรับภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบส่งส านวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในก าหนด
อายุความต่อไป   

ข้อ  1๕ เมื่อหน่วยงานตามข้อ  14  ได้รับช าระค่าปรับแล้ว  ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐานตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด  และน าเงินค่าปรับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก  
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  พร้อมทั้ง  
แจ้งผลการเปรียบเทียบต่อพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  1๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาส านวน 
การเปรียบเทียบในคดีที่แล้วเสร็จ  โดยให้จัดท าบัญชีสารบบคดีเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน  และรายงาน
ผลการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ 

ข้อ  1๗ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วตามข้อ  14  ให้ถือว่าคดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  1๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 
  

แบบ ทส.ปท.๑ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคาํให้การของผู้กลา่วหา 

................................. 
ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 
  ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ.................ปี 
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน.................................... เลขที่............................  
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................ 
ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า เมื่อวันที่...................................................................เวลา.......................................น. 
(พฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่ากระทําการอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
เหตุเกิดที่.....................................................................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด......................................................................................... 
  ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้โปรดดําเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 
  อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
  

ลงช่ือ.......................................... ผู้กล่าวหา  
      (..........................................)      
 
ลงช่ือ.......................................... พนักงานสอบสวน/                   

(..........................................) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/  
            พนักงานเจ้าหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 แบบ ทส.ปท.๒ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคาํให้การของผู้ต้องหา 

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

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

  ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ.................ปี 
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน.................................... เลขที่............................  
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................ 
พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า
...................................................(ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)...............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าคดีที่ข้าพเจ้าต้องหาน้ีสามารถเปรียบเทียบได้ และคําให้การซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าว
ต่อไปน้ีสามารถใช้ยันข้าพเจ้าได้ทุกช้ันพิจารณา ตลอดจนช้ันศาล และจะเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ทําการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วและขอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ข้าพเจ้า
ยินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด หากข้าพเจ้าไม่นําเงินค่าปรับมาชําระภายในเวลา 
ที่กําหนดให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีต่อไป 
  อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
  

ลงช่ือ.......................................... ผู้ต้องหา   
      (..........................................)      

ลงช่ือ.......................................... พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
      (..........................................) /พนักงานเจ้าหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
(สําหรบัผู้ต้องหา)         แบบ ทส.ปท.3 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

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

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
         

    วันที่ ...... เดือน..................พ.ศ.......... 
ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ............ปี บัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน............................................. เลขที่.................................................. 
สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ซอย...............................ถนน..........................ตําบล/
แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................โทรศัพท์.......................... 
(โดยมี...................................................เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจาก.....................................................ตามหนังสือ
มอบอํานาจ ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ...................) ขอให้การ ดังน้ี 
 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่า........................ 
.................................................................................................................................................................................... 
เป็นผู้ต้องหากระทําความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา .................................. ในข้อหา.........................................................  
มีบทลงโทษตามมาตรา...........ต้องระวางโทษ.................................ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วขอให้การ 
รับสารภาพว่ากระทําความผิดดังกล่าวจริง ทั้งน้ี เน่ืองจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไป  
 บันทึกน้ี  พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว
รับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

ลงช่ือ…………………………………………. ผู้ต้องหา ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/ 
        (..........................................)                  (..........................................)  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 
            พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงช่ือ…………………………………………. พยาน  ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
        (..........................................)                     (..........................................) 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบ ทส.ปท. ๓ น้ีแยกเป็นสองฉบับ สําหรับนิติบุคคลผู้ต้องหา
ฉบับหน่ึง และสําหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ผู้ต้องหาอีกฉบับหน่ึง แต่ให้ลงหมายเลขหนังสือเพียงเลขเดียว 

 

 

 



 
 

 

แบบ ทส.ปท.๔ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมาย 

สําหรบัพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที ่
................................. 

 

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
              .......................................................…… 
      วันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ............. 
เรื่อง สรุปข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมาย 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 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

 



 
 
 

แบบ ทส.ปท.๕ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ใบส่ง-รบัสาํนวนความผิด 

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

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
         
    .......................................................................... ผู้กล่าวหา 
ข้อ ๑. คดีระหว่าง 
    .......................................................................... ผู้ต้องหา 
ข้อ ๒. ข้อหา............................................................................................................................................................. 
 เหตุเกิด ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................ 
 เมื่อวันที่...................เดือน.......................................... พ.ศ. ....................... เวลา ....................................น. 
ข้อ ๓. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่............................................................... 

ตําแหน่ง........................................................................................................................................................ 
 ผู้ร่วมสอบสวน.................................................................ตําแหน่ง................................................................ 
ข้อ ๔. การรับคําร้องทุกข์/ร้องเรียน 

- รับแจ้งเหตุ รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อ................ เวลา..................น. เมื่อวันที่..........................
เดือน......................พ.ศ. ........................................................................................................................ 

- รับคําร้องทุกข์ คดีที่................................. ตามรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อ.................................. 
เวลา.....................................น. เมื่อวันที่............. เดือน................................พ.ศ. ................................. 

- รับเรื่องร้องเรียน ตามเลขรับสารบรรณที่.................. ลงวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .............. 
ข้อ ๕. 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/หลักฐานทางราชการอ่ืนของผู้ต้องหา 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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 เอกสาร ข้อมูล รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนที่จําเป็นในการดําเนินคดี (ถ้ามี)  

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

วันที่.........................................................     
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สําหรบัเจ้าหนา้ที่ฝา่ยเลขานกุาร   
       

ใบตรวจรับสํานวนความผิด 
 

คดีเปรียบเทียบที่......./......................   วันที่................................................................. 
 

ลําดับ รายการ เลขหนังสือที ่ ลงวันที ่ จํานวน (แผน่)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ความเห็นเบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ...................................................................................... 

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

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

ลงช่ือ…………………………………………. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ    
       (..........................................)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 แบบ ทส.ปท.6 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

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

คดีเปรียบเทียบที่.............../..................   ที่ทําการเปรียบเทียบ.................................................. 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

 

  ............................................................................ ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง   
  ............................................................................ ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด............................................................................................................................................... 
  ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................... 
  ผู้ต้องหาให้การว่า....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้แล้วเห็นว่า การที่ผู้ต้องหาได้กระทําน้ัน เป็นความผิดตามมาตรา.................................... 
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา................................. แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ 
จึงทําการเปรียบเทียบ เป็นเงิน...............................................บาท (......................................................................) 
ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในวันที่ ............................................. ตามมาตรา ๑๑๐/๒ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ   
      (..........................................)      
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ   

        (..........................................)      
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ   

            (..........................................)  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 แบบ ทส.ปท.7 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(กรณีเหน็ว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ) 

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

คดีเปรียบเทียบที่.............../..................   ที่ทําการเปรียบเทียบ.................................................. 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

  ............................................................................ ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 
  ............................................................................ ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด............................................................................................................................................... 
  ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................... 
  ผู้ต้องหาให้การว่า......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................คณะกรรมการ
เปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอแล้ว เห็นว่า  
  กรณีคณะกรรมการไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ 
  กรณีคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ แต่ไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ เน่ืองจาก
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
และขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเร่ืองดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับผู้กระทําความผิดต่อไป 
 

ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ   
      (..........................................)      
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ   

        (..........................................)      
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ   
      (..........................................)    

 





















ท่ี ทส ๐๓๐๗/ กรมควบคุมมลพิษ 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอความรวมมือในการตรวจสอบการระบายน้ําท้ิง 

เรียน  เจาของหรือผูครอบครองอาคารทรัพยม่ันคง  

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
 ท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ แผน 

๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
  ท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ฉบับท่ี ๒) จํานวน ๒ แผน 
๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหอาคารประเภท ค. เปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
  ท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๒ แผน 
๔.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 

 จากอาคารบางประเภทและบางขนาด จํานวน ๗ แผน 
๕. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้าํเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๘ แผน 

ดวยกรมควบคุมมลพิษ ดําเนินโครงการตรวจสอบการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ ซ่ึงอาคาร
บางประเภทและบางขนาด เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ ๒ ๓ และ ๔ เพ่ือควบคุมการระบายน้ําท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายกําหนด รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงมีผล
บังคับใชแลว ตั้งแตวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หากฝาฝนมีบทกําหนดโทษท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา ๑๐๔ และ ๑๐๖ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๕ 

กรมควบคุมมลพิษ ขอความรวมมือจากทาน โปรดอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของกรมควบคุมมลพิษ 
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงและเก็บตัวอยางน้ําเสีย/น้ําท้ิง และปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาวอยางเครงครัด 
ท้ังนี้ มอบหมายใหนางสาวตนน้ํา ธรรมชาติ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ เปนผูประสานงานในรายละเอียดตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

กองตรวจมลพิษ         
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๕๑๑   
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๖ 



(ลายมือช่ือ).............................................................. 
 (  .............................. ) 

   ต าแหน่ง .......................................................   
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินผูอ้นุญาต  

 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 
เลขที่ ...................... 

อนญุาตให ้           .   เจา้ของอาคาร 
อยู่บา้นเลขที่                      ตรอก/ซอย   ถนน    หมู่ที่   . 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   . 
    ขอ้ 1 ท าการ          . 

ที่บา้นเลขที่                                ตรอก/ซอย           ถนน   หมู่ที่   . 
ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต   . 
ในที่ดินโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่     เป็นที่ดินของ    . 

ขอ้ 2 เป็นอาคาร 
(1)  ชนิด   จ านวน                    เพื่อใชเ้ป็น             .   . 

พืน้ที่/ความยาว           ที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน  .       คนั 
พืน้ที่           ตารางเมตร 

 (2)  ชนิด  จ านวน    เพื่อใชเ้ป็น    ................... 
พืน้ที่/ความยาว   ที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน       .    คนั 
พืน้ที่           .   ตารางเมตร 

(3)  ชนิด        จ านวน                                             เพื่อใชเ้ป็น     .   . 
พืน้ที่/ความยาว   ที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน .   .........  คนั 
พืน้ที่            ตารางเมตร 

ตามแผนผงับรเิวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณเลขที่              /  . 
ที่แนบทา้ยใบอนญุาตนี ้

ขอ้ 3 โดยม ี    ..                                                                            เป็นผูค้วบคมุงาน 
ขอ้ 4 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
(1)  ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และหรือ

ขอ้บญัญัติทอ้งถิ่น  ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรือมาตรา 10  แห่งพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.
2522 

(2) ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตนอกจากจะปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 แลว้  ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้งดว้ย 

ใบอนญุาตฉบบันีใ้หใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที่                    เดือน                    พ.ศ...................  

  ออกให ้ ณ วนัที่ ...................เดือน .................  พ.ศ. ..................  

แบบ อ.1



 
 

 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 
 

การต่ออายใุบอนญุาต 
ครัง้ที่.............. 

ใหต้่ออายใุบอนญุาตฉบบันีจ้นถึง 
วนัที่...... .... เดือน....................... พ.ศ…... 
โดยมีเงื่อนไข……………………………. 

 
(ลายมือชื่อ).............................................. 
ต าแหน่ง................................................... 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
ผูอ้นญุาต 

....................../......................./.................. 

การต่ออายใุบอนญุาต 
ครัง้ที่.............. 

ใหต้่ออายใุบอนญุาตฉบบันีจ้นถึง 
วนัที่...... .... เดือน..............พ.ศ........ 
โดยมเีง่ือนไข…..……………………. 

 
(ลายมือชื่อ)..................................... 
ต าแหน่ง......................................... 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
ผูอ้นญุาต 

.................../...................../............ 

การต่ออายใุบอนญุาต 
ครัง้ที่.............. 

ใหต้่ออายใุบอนญุาตฉบบันีจ้นถึง 
วนัที่...... .... เดือน...................... พ.ศ…... 
โดยมีเงื่อนไข………………………………. 

 
(ลายมือชื่อ).............................................. 
ต าแหน่ง...................................................... 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
ผูอ้นญุาต 

..................../......................./..................... 

 
ค าเตือน 

 
1. ถา้ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตจะบอกเลิกตวัผูค้วบคมุงานที่ไดร้ะบชุื่อไวใ้นใบอนญุาต หรือผูค้วบคมุงานจะบอกเลิกการ

เป็นผูค้วบคมุงาน ใหม้ีหนงัสือแจง้ใหพ้นกังานทอ้งถิ่นทราบ  ทัง้นีไ้ม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหนา้ที่ทางแพ่งระหว่างผู้
ไดร้บัใบอนญุาตกบัผูค้วบคมุงานนัน้  ในการบอกเลิกตวัผูค้วบคมุงานนีผู้ไ้ดร้บัอนญุาตตอ้งระงบัการด าเนินการตามที่ไดร้บั
อนญุาตไวก้่อนจนกว่าจะมีผูค้วบคมุงานคนใหม่  และมีหนงัสือแจง้พรอ้มกบัสง่มอบหนงัสอืแสดงความยินยอมของผู้
ควบคมุงาน คนใหม่ใหแ้ก่เจา้พนกังาน ทอ้งถิ่นแลว้ 
 2. ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตที่ตอ้งจดัใหม้ีพืน้ที่หรือสิ่งที่สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ
ตามที่ก าหนดไวใ้นใบอนญุาตฉบบันี ้ตอ้งแสดงที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถไวใ้หป้รากฏตามแผนผงับรเิวณที่
รบัใบอนญุาต การดดัแปลงหรอืใชท้ี่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื่อการอื่นนัน้ตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถิ่น 
 3. ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช ้ เมื่อไดท้  าการตามที่ไดร้บั
ใบอนญุาตเสรจ็แลว้  ตอ้งไดร้บัใบรบัรองจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใชอ้าคารนัน้ได ้
 4. ใบอนญุาตฉบบันี ้ ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนญุาต ถา้ประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนญุาตจะตอ้ง
ยื่นค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ 
 
 
 



  แบบ ทน.ป.1 

หนังสือแจ้งความประสงคจ์ะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รือ้ถอนอาคาร 

โดยไม่ยืน่คาํรอรับอนุใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ 

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

  วนัท่ี.............เดือน......................................พ.ศ........................ 

เรียน..............................................เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขา้พเจา้................................................................................เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 

[ ] เป็นบคุลธรรมดา อยู่บา้นเลขท่ี....................ตรอก/ซอย................................ถนน............................ 

หมูท่ี่..............ตาํบล/แขวง............................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั..................................... 

[ ] เป็นนิติบคุคลประเภท..............................................จดทะเบียนเม่ือ............................................. 

เลขทะเบียน................................มีสาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี.............................ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน..............................หมู่ท่ี..............ตาํบล/แขวง............................อาํเภอ/เขต............................................. 

จงัหวดั...........................    ....โดย.......................................................เป็นผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผูแ้จง้

อยูบ่า้นเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูท่ี่................... 

ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................... 

 มีความประสงคจ์ะทาํการก่อสรา้งอาคาร/ดดัแปลง/รือ้ถอนอาคาร โดยไมย่ื่นคาํรอ้งขอรบัใบอนญุาตจาก 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ทาํการก่อสรา้งอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/รือ้ถอนอาคารท่ีบา้นเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมูท่ี่.........................ตาํบล/แขวง............................... 

อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั.....................................โดย........................................................... 

เป็นเจา้ของอาคาร ในท่ีดินโฉนดท่ีดนิ เลขท่ี/น.ส. 3 เลขท่ี/ส.ค. 1 เลขท่ี................................................................ 

เป็นท่ีดินของ.................................................................................................................................................. 

ขอ้ 2 เป็นอาคาร 

(1) ชนิด..................................จาํนวน..................................เพ่ือใชเ้ป็น................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.............................คนั

(2) ชนิด.................................จาํนวน..................................เพ่ือใชเ้ป็น................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.............................คนั

(3) ชนิด.................................จาํนวน..................................เพ่ือใชเ้ป็น................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.............................คนั

เลขรบัท่ี............................................ 

วนัท่ี.................................................. 

ลงช่ือ............................ผูร้บัหนงัสอื
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   ตามแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

  ขอ้ 3 โดยมี 

   (1)................................................................เป็นสถาปนิกผูอ้อกแบบ 

   (2)................................................................เป็นสถาปนิกผูค้วบคมุงาน   

   (3)................................................................เป็นวิศวกรผูอ้อกแบบโคลงสรา้ง 

   (4)................................................................เป็นวิศวกรผูค้วบคมุงานโครงสรา้ง  

   (5)................................................................เป็นวิศวกรผูอ้อกแบบระบบปรบัภาวะอากาศ                 

                                      และระบบระบายอากาศและระบบปอ้งกนัเพลิงไหม้

   (6) .............................................................. เป็นวิศวกรผูค้วบคมุงานระบบปรบัภาวะอากาศ 

                                                                                             และระบายอากาศ และระบบปอ้งกนัเพลิงไหม ้

    (7) ...............................................................เป็นวิศวกรผูอ้อกแบบระบบบาํบดันํา้เสีย 

               และการระบายนํา้ทิง้ 

   (8) ................................................................เป็นวิศวกรผูค้วบคมุงานระบบบาํบดันํา้เสีย 

                                                   และการระบายนํา้ทิง้ 

   (9) ................................................................เป็นวิศวกรผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์

   (10) ..............................................................เป็นวิศวกรผูค้วบคมุงานระบบลิฟต ์

  ตามสาํเนาใบอนญุาตและหนงัสือรบัรองของบคุคลดงักลา่ว ท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

   ขอ้ 4  กาํหนดแลว้เสร็จใน...............วนั โดยจะเริ่มตน้ก่อสรา้งอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/รือ้ถอน

อาคารเม่ือ......................................และจะแลว้เสรจ็เม่ือ......................................... 

   ขอ้ 5 ขา้พเจา้ขอชาํระคา่ธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคาร 

จาํนวน.............................บาท  (......................................................) 

   ขอ้ 6 พรอ้มหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 

    [ ] (1) แผนผงับรเิวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนท่ีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) ฯ จาํนวน 5 ชดุ ชดุละ..............................แผน่ 

    [ ] (2) รายการคาํนวณโครงสรา้งท่ีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2528) ฯ จาํนวน 5 ชดุ ชดุละ..........................................แผน่ 

    [ ] (3) แบบและรายการคาํนวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบปอ้งกนัเพลิง 

ไหมใ้นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 

    [ ] (4) แบบและรายการคาํนวณระบบบาํบดันํา้เสียและการระบายนํา้ทิง้ในอาคารสงูหรือ 

อาคารใหญ่ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) 
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   [ ] (5) แบบและรายการคาํนวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 

   [ ] (6) แบบและรายการคาํนวณระบบลิฟตใ์นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 

   [ ] (7) หนงัสือรบัรองว่าเป็นผูอ้อกแบบอาคาร ผูอ้อกแบบและคาํนวณอาคาร หรือผูค้วบคมุงาน

ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) (แบบ กทม.5) จาํนวน.................................ฉบบั 

   [ ] (8) สาํเนาใบอนญุาตของผูอ้อกแบบอาคาร ผูอ้อกแบบและคาํนวณอาคาร หรือผูค้วบคมุงานซึ่ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ จาํนวน....................................ฉบบั 

   [ ] (9) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้นของผูแ้จง้ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ 

จาํนวน................................ฉบบั 

   [ ] (10) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล ซึ่งแสดงวตัถปุระสงค ์และผูมี้อาํนาจลงช่ือ 

แทนนิตบิคุคลผูแ้จง้ท่ีหนว่ยงานซึ่งมีอาํนาจรบัรอง ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิตบิคุคลเป็นผูแ้จง้) 

   [ ] (11) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบคุคลผูแ้จง้ 

ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ (กรณีนิตบิคุคลเป็นผูแ้จง้) จาํนวน.......................................ฉบบั 

   [ ] (12) หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของผูแ้จง้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนา

ทะเบียนบา้นของตวัแทนผูแ้จง้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ (กรณีการมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นแจง้แทน)  

จาํนวน.....................................ฉบบั 

   [ ] (13) สาํเนาโฉนดท่ีดนิ/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................ท่ีจะทาํการก่อสรา้ง

อาคาร/ดดัแปลงอาคาร/รือ้ถอนอาคาร ขนาดเทา่ตน้ฉบบัจรงิซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ จาํนวน.......................ชดุ 

   [ ] (14) สาํเนาโฉนดท่ีดนิ/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................ท่ีจะใชเ้ป็นท่ีจอดรถ 

ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ – ออกของรถ ขนาดเทา่ตน้ฉบบัจรงิซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ จาํนวน..........................ชดุ 

   [ ] (15) หนงัสือยินยอมของเจา้ของท่ีดนิตาม (13) และหรือ (14) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

และสาํเนาทะเบียนบา้นของเจ้าของท่ีดินทุกคน หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง

วตัถุประสงคแ์ละผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจา้ของท่ีดิน ท่ีหน่วยงานซึ่งมีอาจรบัรอง ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคลเจา้ของท่ีดิน ซึ่งรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งแลว้ จาํนวน...................................ฉบบั (กรณีเป็นท่ีดนิของบคุคลอ่ืน) 

   [ ] (16) หนงัสือยืนยนัท่ีจะทาํการรือ้ถอนอาคารเดิม หรือสาํเนาคาํขออนญุาตหรือหนงัสือแจง้

ความประสงคจ์ะรือ้ถอนอาคาร สาํเนาใบอนญุาตหรือใบรบัหนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะรือ้ถอนอาคารเดมิ 

(กรณีมีอาคารเดมิจะตอ้งรือ้ถอนอยูใ่นบรเิวณท่ีจะก่อสรา้งอาคาร/ดดัแปลงอาคาร) 

   [ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเก่ียวกับอาคารท่ีจะทาํการก่อสรา้ง/ดดัแปลง/รือ้ถอน ตาม

กฎหมายอ่ืนในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน.....................................ฉบบั (ถา้มี) 
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  [ ] (18) เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

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

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

 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

        (ลายมือช่ือ)....................................................ผูแ้จง้ 

             (....................................................) 

 

 

หมายเหตุ  (1) ขอ้ความใดท่ีไมใ่ชใ้หขี้ดฆา่ 

                  (2) ใสเ่ครื่องหมาย / ในชอ่ง [ ] หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาซ้ือขายที่ดนิ 

ทาํท่ี…………………………. 

วนัท่ี................. เดือน......................... พ.ศ……………... 

สัญญาทาํข้ึนระหวา่ง......................................................................................................อายุ......................ปี 

ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี...............ตรอก/ซอย........................................... ถนน………………………………………... 

ตาํบล.................................................อาํเภอ............................................จงัหวดั…………………………………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “ผูข้าย” ฝ่ายหน่ึง กบั........................................................................อาย.ุ................ปี

ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี...............ตรอก/ซอย........................................... ถนน………………………………………... 

ตาํบล.................................................อาํเภอ............................................จงัหวดั…………………………………… 

ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีจะเรียกวา่ “ผูซ้ื้อ” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงทาํสัญญากนัดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.ผูข้ายตกลงขาย และผูซ้ื้อตกลงซ้ือท่ีดินรวม.................แปลง หมายเลขแผนผงั ท่ี................................ 

ดงัปรากฏตามแผนผงัทา้ยสัญญาน้ี เน้ือท่ีประมาณ..........................ตารางวา ซ่ึงอยูท่ี่ตาํบล........................................

อาํเภอ....................................................จงัหวดั…………………………………………………………………...…

เป็นเงินรวมทั้งส้ิน...........................................บาท (................................................................................................)  

ขอ้ 2. ผูซ้ื้อไดช้าํระ และผูข้ายไดรั้บเงินมดัจาํไวจ้ากผูซ้ื้อในวนัทาํสัญญาน้ีแลว้เป็นเงิน........................บาท

(..........................................................................................) โดยชาํระดว้ย................................................................. 

ขอ้ 3. ราคาท่ีดินส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน..........................บาท (.....................................................................) 

ผูซ้ื้อตกลงจะผอ่นชาํระเป็นรายเดือน ๆ ละ .................................บาท (....................................................................)

ผูซ้ื้อตกลงจะผอ่นชาํระให ้ณ ภูมิลาํเนาของผูข้ายให้เสร็จส้ินภายในกาํหนด.............ปี โดยชาํระเป็นรายเดือน ๆ ละ 

...................................................บาท (..........................................................................................) การชาํระใหช้าํระ  

ภายในวนัท่ี......................ของทุกเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน........................................พ.ศ................................เป็นตน้ไป 

ขอ้ 4. ผูข้ายอนุญาตใหผู้ซ้ื้อเขา้ครอบครองใชสิ้ทธิปลูกสร้างในท่ีดินแปลงท่ีซ้ือขายกนัไดต้ามตอ้งการของ

ผูซ้ื้อนบัตั้งแต่วนัทาํสัญญาน้ีเป็นตน้ไป 

ขอ้ 5. ในระหวา่งการผอ่นชาํระค่าท่ีดินเป็นรายเดือนน้ี หากผูซ้ื้อมีความประสงคจ์ะโอนสิทธิการซ้ือขาย

ตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลอ่ืน ผูซ้ื้อตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้ายก่อน และผูซ้ื้อจะยอมใหผู้ข้ายมีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียม

การทาํสัญญาเปล่ียนตวัผูซ้ื้อจากผูรั้บโอนไดเ้ป็นเงิน...........................................................................................บาท 
(................................................................................................) 

ขอ้ 6. ผูข้ายสัญญาวา่จะจดัการก่อสร้างถนน................................................................................................. 

ขนาดกวา้ง....................................เมตร ใหผ้า่นหนา้ท่ีดินท่ีซ้ือขาย พร้อมทั้งจะติดตั้งเสาไฟฟ้า และท่อนํ้าประปา 

ใหผ้า่นหนา้ท่ีดินแปลงท่ีซ้ือขายกนัตามสัญญาน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนด...................เดือน นบัแต่วนัทาํสัญญาน้ี 



 

 

 ขอ้ 7. หากผูข้ายผิดสัญญา ผูซ้ื้อมีสิทธิบงัคบัซ้ือ และเรียกค่าเสียหายไดแ้ละหากผูซ้ื้อผิดนดัไม่ชาํระเงินท่ีคา้ง

ตามงวดท่ีกาํหนดไวผู้ซ้ื้อยินยอมให้ถือว่าผูซ้ื้อผิดสัญญายอมให้ผูข้ายริบเงินมดัจาํและเงินผอ่นชาํระไวท้ั้งหมดนั้นได ้

และผูซ้ื้อตอ้งส่งมอบท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูข้ายตามสภาพท่ีไดม้อบไปจากผูข้าย 

 ขอ้ 8. ผูข้ายสัญญาวา่จะโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีซ้ือขายกนัตามสัญญาน้ีให้แก่ผูซ้ื้อให้เสร็จส้ินเรียบร้อย

ภายในกาํหนด...........................วนั นบัแต่วนัท่ีไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยครบถว้นตามสัญญาแลว้ 

 สัญญาน้ีทาํข้ึนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีดี

ตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อพยาน และยดึถือไวเ้ป็นหลกัฐานฝ่ายละฉบบั 

 

 

 ลงช่ือ............................................................ผูซ้ื้อ 

          (……………………………………...) 

 

 ลงช่ือ.............................................................ผูข้าย 

          (……………………………………....) 

 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 

          (………………………………………) 

 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 

          (………………………………………) 

 



















































ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีนิยมใชสําหรับอาคารท่ีทําการ 

 อาคารท่ีทําการท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป (อาคารประเภท ก) อาคารท่ีทําการท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมอาคารตั้งแต ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร แตไมถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร (อาคารประเภท ข) และอาคารท่ีทําการท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมกันทุกชั้นของ

อาคารหรือกลุมอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (อาคารประเภท ค) สวนมากตั้งอยู

ในเขตเมืองท่ีเปนชุมชนหนาแนน มีพ้ืนท่ีจํากัดเนื่องจากท่ีดินมีราคาแพง จึงนิยมใชงานระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชพ้ืนท่ี

กอสรางนอย แตมีคากอสรางและคาใชจายในการเดินระบบสูง ซ่ึงระบบบําบัดน้ําเสียท่ีนิยมใชงานท่ัวไปสําหรับอาคาร

ประเภทดังกลาว ไดแก ระบบเอเอส ระบบเอสบีอาร ระบบบอเติมอากาศ ระบบบอกรองไรอากาศ ระบบบอกรองเติม

อากาศ และระบบถังบําบัดสําเร็จรูป  

  ๑) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) 

     ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองไรอากาศ เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพที่อาศัยจุลินทรีย

ที่ดํารงชีวิตแบบ  ไรอากาศและเกาะบนผิวตัวกลางในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย จึงอาจจัดเปนระบบ

เจริญเติบโตแบบยึดเกาะตัวกลาง (Fixed Film Growth) ชนิดหนึ่ง มีองคประกอบสําคัญของกระบวนการบําบัด 

ประกอบดวยบอกรองไรอากาศ และบอพักน้ําใส ระบบนี้ไมมีการเติมอากาศ และภายในบอกรองไรอากาศบรรจุ

ดวยตัวกลางซ่ึงอาจเปนพลาสติกท่ีมีจําหนวยท่ัวไป หรือกอนหิน กรวด หรือวัสดุท่ีมีลักษณะใกลเคียงเพ่ือใหเปน

ตัวกลางใหจุลินทรียยึดเกาะ ตัวกลางพลาสติกจะนิยมใชงานมากกวา โดยท่ัวไปจะออกแบบใหน้ําเสียไหลเขา

ดานลางบอผานชั้นตัวกลางข้ึนดานบน และออกแบบใหมีบอเกรอะอยูกอนบอกรองไรอากาศเพื่อปองกันตะกอน

อุดตันชั้นตัวกลาง และระบบชนิดนี้อาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอท่ีจะทําใหน้ําท้ิงจากอาคารท่ีทําการฯ เปนไปตาม

คามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองไรอากาศ 



       ๒) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter) 
   ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองเติมอากาศ หรืออาจเรียกวาระบบเจริญเติบโตแบบใชอากาศ

และยึดเกาะตัวกลาง (Fixed Film Aeration) ชนิดหนึ่ง เปนระบบท่ีพัฒนาตอจากระบบกรองไรอากาศเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยมีองคประกอบสําคัญคลายกับระบบกรองไรอากาศ แตตางกันท่ีมีการเติมอากาศซ่ึงมักใช

เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องจายอากาศผานหัวพนอากาศท่ีอยูใตชั้นตัวกลาง  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

๓) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง หรือระบบเอเอส (Activated Sludge, AS)  

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง หรือแบบเอเอส เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพท่ีควบคุม

สภาวะในบอบําบัดใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียเพ่ือใหยอยสลายหรือกินสารอินทรียในน้ําเสีย เชน 

มีการเติมอากาศ ควบคุมปริมาณจุลินทรียใหพอเหมาะกับปริมาณสารอินทรียท่ีเปนอาหารโดยการกําจัดปริมาณ

จุลินทรียสวนเกินออกจากระบบ มีองคประกอบของการบําบัด ๔ สวนหลัก ไดแก บอเติมอากาศ บอตกตะกอน 

การหมุนเวียนตะกอนกลับจากบอตกตะกอนมายังบอเติมอากาศเพ่ือควบคุมปริมาณจุลินทรียใหเหมาะสมตอ

ปริมาณอาหาร และการกําจัดตะกอนสวนเกินออกจากระบบ  

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอเอสจําแนกไดหลายชนิด เชน ระบบเอเอสธรรมดา ระบบเอเอสกวน

สมบูรณ ระบบเอเอสยืดเวลา ระบบเอเอสแบบเอสบีอาร และระบบเอเอสแบบคลองวนเวียน เปนตน โดยท่ัวไปหากเปน

ระบบท่ีออกแบบและเดินระบบอยางถูกตอง (เติมอากาศ ๔-๘ ชั่วโมง ตกตะกอน ๒ ชั่วโมง มีคาออกซิเจนละลาย 

๒-๓ มิลลิกรัมตอลิตร) ลักษณะตะกอนในบอเติมอากาศจะมีตะกอนเขมขน มีสีน้ําตาลเขมหรือคลายสีกาแฟ ท้ังนี้ 

อาจมีระบบเอเอสบางชนิดท่ีไมจําเปนตองมีการกําจัดตะกอนสวนเกิน เนื่องจากควบคุมระบบใหจุลินทรียในระบบ 

มีอายุตะกอนมาก และมีตะกอนสวนเกินท่ีตองกําจัดนอยมาก   

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังระบบน้ําเสียแบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา 

 

บอสูบน้ําเสีย บอตกตะกอน บอพักน้าํทิ้ง 

น้ําทิ้ง 

น้ําเสีย 

บอเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอกรองเติมอากาศ 
 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๒ 



๔) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) 

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพหรืออารบีซี เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 

กลไกการทํางานของระบบในการบําบัดน้ําเสียอาศัยเชื้อจุลินทรียแบบใชอากาศจํานวนมากในการยอยสลาย

สารอินทรียในน้ําเสีย ซ่ึงเชื้อจุลินทรียจะยึดเกาะอยูบนแผนจานหมุนทรงกระบอกซ่ึงวางจุมอยูในถังบําบัด แผนจาน

หมุนทรงกระบอกนี้จะหมุนอยางชาๆ เม่ือหมุนข้ึนพนน้ําและสัมผัสอากาศจะพาเอาฟลมน้ําเสียข้ึนสูอากาศ ทําให

จุลินทรียไดรับออกซิเจนจากอากาศ เพ่ือใชในการยอยสลายหรือเปลี่ยนรูปสารอินทรียเหลานั้นใหเปนกาซ

คารบอนไดออกไซด น้ํา และเซลลจุลินทรีย ตอจากนั้นแผนจานจะหมุนลงไปสัมผัสน้ําเสียในถังบําบัดอีกครั้ง ทําให

ออกซิเจนสวนท่ีเหลือผสมกับน้ําเสีย ซ่ึงเปนการเติมออกซิเจนใหกับน้ําเสียอีกสวนหนึ่ง สลับกันเชนนี้ตลอดไป

เปนวัฏจักร แตเม่ือมีจํานวนเชื้อจุลินทรียยึดเกาะแผนจานหมุนมากข้ึน จะทําใหมีตะกอนจุลินทรียบางสวนหลุด

ลอกจากแผนจาน และไหลออกจากถังบําบัดเขาสูถังตกตะกอนเพ่ือแยกตะกอนจุลินทรียและน้ําท้ิง ทําใหน้ําท้ิงท่ี

ออกจากระบบมีคุณภาพดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor, SBR)  

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอารเปนระบบเอเอสชนิดหนึ่ง มีลักษณะเดนคือ มีบอเติมอากาศ

และบอตกตะกอนเปนบอบําบัดเดียวกัน และมีองคประกอบกระบวนการบําบัดคลายกับระบบเอเอสท่ัวไป ไดแก 

การเติมอากาศ การตกตะกอน และการกําจัดตะกอนสวนเกิน แตไมมีการหมุนเวียนตะกอนเนื่องจากบอเติมอากาศและ

บอตกตะกอนเปนบอเดียวกัน มีระยะเวลาการเติมอากาศและตกตะกอนใชเกณฑใกลเคียงกับระบบเอเอส กลาวคือ เติม

อากาศอยางนอยตั้งแต ๔ ชั่วโมงข้ึนไป ตกตะกอน ๒ ชั่วโมง เปนตน โดยท่ัวไปแบงกระบวนการทํางานของระบบ

เปน ๕ ระยะ ไดแก ระยะเติมน้ําเสีย เติมอากาศ ตกตะกอน ระบายน้ําใส และระยะพัก และพบวาภายในระยะเวลา ๑ วัน 

อาจมีรอบการทํางานเพ่ือบําบัดน้ําเสีย ๒ - ๓ รอบตอวัน ระบบเอสบีอารมีแนวโนมไดรับความนิยมมากข้ึน 

เนื่องจากใชพ้ืนท่ีกอสรางนอยและสามารถปรับรูปแบบการเดินระบบใหกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได 

 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ 
 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๓ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 ๖) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูป (Compact Plant) 

                    ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูปเปนระบบบําบัดน้ําเสียซ่ึงสวนมากผลิตจากถังไฟเบอรกลาส 

และมีจําหนายในทองตลาดท่ัวไป มีรูปรางเปนทรงกลม ทรงกระบอกหรือท่ีเรียกวารูปรางแคปซูล และมีขนาด

แตกตางกันตามรุนและบริษัทผูผลิต อาจติดตั้งใตดินหรือบนดินก็ได ปจจุบันมีท้ังประเภทท่ีกระบวนการบําบัดเปนระบบ

บอกรองไรอากาศ ระบบบอกรองเติมอากาศ และระบบเอเอส จึงอาจทําใหมีประสิทธิภาพแตกตางกัน หากเปนประเภท

บอกรอง ไรอากาศ หรอืบอกรองเติมอากาศ อาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอท่ีจะทําใหน้ําท้ิงจากอาคารท่ีทําการฯ เปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด และหากเปนแบบระบบเอเอสซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกวาและอาจทําใหน้ําท้ิงเปนไปตามคา

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ 
 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร 
 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังบําบัดสําเร็จรูปแบบไมเติมอากาศ 
 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๕ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ/เร่ืองรองเรียน 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว   ตนน้ํา ธรรมชาติ              เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ 
เจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ/หรือปฏิบัติหนาท่ี 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕  และคณะ 
ไดเขาตรวจสอบ   อาคารทรัพยม่ันคง              . 
ตั้งอยูท่ี  ๑๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร      . 
โทรศัพท    ๐ ๒๒๖๑ ๙๙๔๑          โทรสาร   -       เม่ือวันท่ี     ๕      เดือน     มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖๕   
ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐   น. 

ขณะตรวจสอบปรากฏขอเท็จจริงเบื้องตนวา                                                                       . 
       ๑. อาคารทรัพยมั่นคง เปนอาคารที่ทําการของเอกชน มีพื้นที่ใชสอย ๑๙,๙๑๖ ตารางเมตร ตามใบอนุญาตกอสราง

อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (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
น้ําทิ้งออกสูภายนอก จํานวน ๑ จุด ลงทอระบายน้ําสาธารณะดานหนาอาคาร          

       ๓. ขณะตรวจสอบมีการเปดใชงานระบบบําบัดน้ําเสียตามปกติ ไมมีเคร่ืองจักร/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 และขณะเก็บตัวอยางน้ําทิ้งไมมีน้ําทิ้งจากแหลงอ่ืนเขามาปน 
ทั้งนี้ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากปลายทอระบายน้ําทิ้งได เนื่องจากเปนฝาทอคอนกรีต เปดไมได 

๔. อาคารทรัพยมั่นคง สามารถแสดงผลวิเคราะหตัวอยางน้ําทิ้งยอนหลังได 
   ๕. อาคารทรัพยมั่งคง ไมไดดําเนินการจัดเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนรายวันตามแบบ ทส. ๑ และ

จัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือนสงใหเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ ทส. ๒         
๖. เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ไดใชแบบสอบถามความโปรงใสทางระบบ Online แลว         
ในการตรวจสอบครั้งนี้ เจาหนาท่ีไดเก็บตัวอยาง /ตรวจวัด   น้ําเสยี/น้ําท้ิง   อากาศ   เสยีง    กากของเสีย 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)                       จํานวน     ๑     ตัวอยาง  รหัสตัวอยาง      PCD เวลา ๑๐.๓๐ น. pH ๗.๒   .    
โดยไดรับความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครองหรือผูแทนสถานประกอบกิจการขางตน ซ่ึงเจาหนาท่ีและคณะ มิไดกระทําการใดๆ  
ใหเกิดความเสียหายหรือไรประโยชนตอทรัพยสินของสถานประกอบกิจการดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อผูตรวจสอบ และผูนําตรวจสอบ
ไวเปนหลักฐาน 

 .......................................................... ......................................................... 
 (...นางสาวตนน้ํา  ธรรมชาต.ิ..)   (.........นายทรัพยสิน  มั่นคง..........) 

ตําแหนง..เจาพนักงานควบคุมมลพิษ.... ตําแหนง ....เจาของอาคาร................ 
  ผูตรวจสอบ                   เจาของ/ผูครอบครอง/ผูแทนสถานที ่

              ผูนําตรวจสอบ 

  ..........................................................  .......................................................... 
 (......นายรักษน้ํา รักษปา................)   (..........นายเปนมิตร จิตใจดี.........) 
ตําแหนง ..นายชางเทคนคิ กรมควบคุมมลพิษ... ตําแหนง ......ชางประจาํอาคาร.......... 
              ผูรวมตรวจสอบ          ผูรวมตรวจสอบ 

เจาหนาท่ีผูตรวจสอบไดแจงอํานาจหนาท่ีของกรมควบคุมมลพิษ 

และชองทางการรองเรียนใหทราบแลว 



    กตพ-น๐๕ 

        แบบบันทึกการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทําการ 

วันท่ี...๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ..๒๕๖๕.. 
เวลา....๑๐.๐๐............-.....๑๒.๐๐........น. 

ช่ือผูนําตรวจสอบ ..นายทรัพยสิน ม่ันคง ................................ตําแหนง.......เจาของอาคาร.....................................  
โทรศัพท...๐ ๒๒๖๑ ๙๙๔๑.....................................................โทรสาร..................................................................... 
ผูตรวจสอบ....นางสาวตนน้ํา  ธรรมชาติ....ตาํแหนง....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 ชือ่อาคาร....อาคารทรัพยมั่นคง................................................................................................................................. 

          [   ] ราชการ  [   ] รัฐวิสาหกิจ  [ ] เอกชน  [   ] อ่ืนๆ (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 
[   ] ในเขต [ ] นอกเขต   พื้นที่ใหบริการระบบบําบัดน้าํเสียรวม 

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 หรือร้ือถอนอาคาร (อ.๑)    [    ] ไมสามารถแสดงใบอนุญาตได 

เลขที่.....๒๑๓/๒๕๕๕................เมื่อวันที่.....๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕..ออกโดย...สํานักงานเขตวัฒนา............... 
เลขที่..........................................เมื่อวันที่........................................ออกโดย................................................... 

[   ] เอกสารอ่ืนที่เก่ียวของ  (กรณีไมสามารถแสดง อ.๑ ได) 
 [   ] ใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลง 
       การใชอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ (แบบ กทม. ๖)   
 [   ] แบบสงขอมูลการใชงานอาคาร การใชพลงังานและการอนุรักษพลังงานสาํหรับอาคารควบคุม (บพอ.๑) 
 [   ] อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................. 

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



- ๒ - 
    ๑.๔ 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 
     [   ] ไมเขาขายตองจัดทาํ   
     [] เขาขายตองจัดทํา 
              [] ดําเนนิการ  [   ] ไมไดดาํเนินการ เนื่องจาก.................................................................... 

 

๒. ขอมูลระบบบําบัดนํ้าเสีย และการระบายนํ้าทิ้ง 
    ๒.๑ แหลงน้ําใช  [] น้ําประปา  [   ] น้ําบาดาล  [   ] อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................. 
         ปริมาณน้าํใช............๑๕๐...........................ลบ.ม./วัน 
    ๒.๒ ปริมาณน้ําเสีย............๑๒๐..........................ลบ.ม./วัน 
    ๒.๓ ระบบบาํบัดน้ําเสีย [] มี ๑) ชนิด….…ตะกอนเรง....................................................................................... 
    ขนาด.....๒๐๐................ลบ.ม. จํานวน....๑ ชุด.................... 
   ๒) ชนิด……………………........................................................................................ 
    ขนาด.........................ลบ.ม. จํานวน..........................    
 [   ] รองรับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษอ่ืน  

ระบุ................................................................................................................. 
          [    ] ไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจาก.................................................................. 

    [   ] ไมมี ระบุวิธีการจัดการ................................................................................................ 
 ผูควบคุมดูแลระบบ    [] ดําเนนิการเอง  [  ]  จางทีป่รึกษา ระบุ..................................................................... 
 

  ๒.๔ การเปดใชงานระบบ   [] เปดใชงาน 
[] ปกติ 
[   ] บางสวน ระบุ.......................................................................................... 

 [   ] ไมเปดใชงาน ระบุเหตุผลและภาพถาย.................................ตั้งแต..................... 
     
 ๒.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติขอมูลการจดัทํา 
          บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้าํเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      ๑) มีการบันทึกขอมูลตามแบบ ทส. ๑     มี          ไมม ี

         ๒) มีการรายงานขอมูลตามแบบ ทส. ๒       มี          ไมมี 
                  (ตรวจสอบท่ี ทสจ./ฝตบ. หรือท่ีแหลงกําเนิดมลพิษ) 
 

          อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................. 
         ...................................................................................................................................................................... 
     

   ๒.๖ การระบายน้ําท้ิง  [] มี จํานวน....๑.....จุด บรเิวณ.......ดานหนาอาคาร............................................ 
         ออกสูภายนอก       [   ] ไมมี เนื่องจาก..................................................................................................... 

1
 อาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน ที่มีความสูงต้ังแต ๒๓ เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ต้ังแต 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป  

1 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๒ 

                                                 



- ๓ - 
  แหลงรองรับน้ําทิ้ง  [   ] ระบบบําบัดน้าํเสียรวมของ................................................................(แนบเอกสาร) 
  [] ทอระบายน้ําสาธารณะ 

[   ] คลอง/แมน้ํา ระบุ........................................................................................................ 
                                   [   ] อ่ืนๆ ระบ…ุ................................................................................................................. 
 
 ๒.๗ การระบายน้าํเสีย   [] ไมม ี
 โดยไมผานการบําบัด (by-pass) [   ] มี จํานวน............จุด บริเวณ................................................................ 
            .............................................................................................(ภาพถาย) 
    ๒.๘ ผลวิเคราะหน้ําทิง้ที่ผานมา 
          []  มี  ผลวิเคราะหยอนหลัง ..๑.... คร้ัง (แนบสาํเนาผลวิเคราะห)   

      [   ]  เปนไปตามมาตรฐาน 
            []  ไมเปนไปตามมาตรฐาน ระบ.ุ....บีโอดี  เกินมาตรฐาน............................................................................ 
          [   ]  ไมมี    
 ๒.๙ การเก็บตวัอยางน้าํ (พารามิเตอรที่ตองตรวจสอบ ไดแก  pH, BOD, SS, Fat Oil and Grease, TKN Sulfide ตะกอน
หนัก และคาสารละลายไดที่เพิม่ข้ึนจากน้าํใชปกต)ิ  
          [] เก็บตัวอยาง  จํานวน.....๑........จุด   
          [   ] ไมไดเก็บตัวอยาง เนื่องจาก................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยาง* รหัสตัวอยาง วันที่ เวลา 

ลักษณะทางกายภาพ เคมีเบื้องตน 

pH สี/ความ
ขุน 

กลิ่น อ่ืนๆ 

๔ PCD ๑ มี.ค.๒๕๖๐ ๑๐.๓๐ น. ๗.๒ เหลือง ใส มีกลิ่นกาซ อุณหภูมิ ๒๙ องศาเซลเซียส 

      ไขเนา การนําไฟฟา ๙๒๘ ไมโคร
ซีเมนต 

       ความเค็ม ๐.๒ ppt 

       คลอไรด ๐ มก/ล. 

* ใหระบุจุดเก็บตัวอยาง ดังนี้  (ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางตามแผนผังท่ีแนบ) 

 ๑  คือ ปลายทอระบายน้ําท้ิงออกสูภายนอก   ๖  คือ บอพักน้ําท้ิงขณะระบายออกสูภายนอก      

 ๒  คือ ปลายรางระบายน้ําท้ิงออกสูภายนอก   ๗  คือ บอพักน้ําท้ิงท่ีจะระบายออกสูภายนอก 

 ๓  คือ รางระบายน้ําท้ิง        ๘  คือ ปลายทอระบายน้ําท้ิงจากบอบําบัดน้ําเสียบอสุดทาย                

 ๔  คือ ทอระบายน้ําท้ิง               ๙  คือ บอบําบัดน้ําเสียบอสุดทายขณะระบายออกสูภายนอก 

 ๕  คือ ปลายทอระบายน้ําท้ิงจากบอพักน้ําท้ิง    ๑๐  คือ บอบําบัดน้ําเสียบอสุดทายท่ีจะระบายออกสูภายนอก 

 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

ถนนสุขุมวิท 

- ๔ - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๒.๑๐  คาใชจายในการเดินระบบบาํบดัน้ําเสีย  

            คาจางบุคลากร.… ๑๐,๐๐๐…......... บาท/เดือน       คาสารเคม…ี……….......-..…….................. บาท/เดือน   

            คาไฟฟา…………....๒๐,๐๐๐............. บาท/เดือน       คาวิเคราะหตัวอยาง………๓,๐๐๐……..... บาท/เดือน   

            คาบํารุงรักษา…….๑๐,๐๐๐.............. บาท/เดือน       อ่ืนๆ…………………........-.......................... บาท/เดือน     

            รวมทั้งสิ้น………….๔๓,๐๐๐ …......... บาท/เดือน 

แผนภาพข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย 

นํ้าเสีย 

บอเกรอะ 

บอรวบรวมนํ้าเสีย 

บอเติมอากาศ 

บอตกตะกอน 

Sludge retern 

บอพักนํ้าท้ิง 

ทอระบายนํ้าท้ิง 

 

 

อาคารทรัพยม่ันคง 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเรง บอพัก

น้ําทิ้ง 

จุดเก็บตัวอยางนํ้าท้ิง 

จุดระบายนํ้าท้ิง 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๔ 



- ๕ - 

 

๓. ปญหาอุปสรรค  
 

..................-................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

๔. ขอเสนอแนะ  

.................-................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 ในการปฏิบัตงิานของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ และคณะ ไดรับความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครอง

หรือผูแทนของแหลงกําเนิดมลพิษ (ผูนําตรวจสอบ) โดยมิไดกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องจักร 

อุปกรณ หรือทรัพยสินของแหลงกําเนิดมลพิษ และมิไดกระทําการใดๆ อันเปนการจูงใจ ใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ 

หลอกลวง หรือโดยมิชอบดวยประการอ่ืน เพ่ือจูงใจใหผูนําตรวจสอบใหขอมูลรายละเอียดตามบันทึกการตรวจสอบ

แหลงกําเนิดมลพิษฉบับนี้  ท้ังนี้ ผูนําตรวจสอบไดอานขอความท้ังหมดโดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองตามท่ีไดให

ขอมูลตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษ (ผูตรวจสอบ) จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ลงช่ือ........................................................... 

       (...นางสาวตนน้ํา  ธรรมชาติ...) 

ตําแหนง...เจาพนักงานควบคุมมลพิษ...... 

                       ผูตรวจสอบ 

ลงช่ือ............................................................. 

     (....นายเปนมิตร  จิตใจดี....) 

ตําแหนง.......ชางประจําอาคาร............ 

   พยาน 

ลงช่ือ........................................................... 

            (.....นายทรัพยสิน ม่ันคง..........) 

ตําแหนง..............เจาของอาคาร................ 

เจาของ/ผูครอบครอง/ผูแทนของแหลงกําเนิดมลพิษ 

                     ผูนําตรวจสอบ 

ลงช่ือ............................................................. 

       (...นายรักษน้ํา  รักษปา ...) 

ตําแหนง....นายชางเทคนิค....... 

พยาน 

คูมือติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพษิประเภทอาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน ๕ 
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รายการขอมูลเอกสารท่ีตองการ 
 

 

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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 บันทึกขอความ
สวนราชการ        สวนตรวจมลพิษ ๒ / กตพ.   โทร. ๒๕๑๑           

ท่ี       กตพ.                  /๒๕๖๕                       วันท่ี            กุมภาพันธ ๒๕๖๕     

เรื่อง   ผลการตรวจสอบอาคารท่ีทําการของเอกชนชื่ออาคารทรัพยม่ังคง 

เรียน  ผอ.กตพ. ผาน ผอ.สตพ.๒ 

เรื่องเดิม 

กตพ. ดําเนินโครงการตรวจสอบการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซ่ึงเขาขาย

เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือควบคุมการระบายน้ําท้ิงใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

แบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพ้ืนท่ีคลองแสนแสบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอเท็จจริง 

สตพ.๒ ดําเนินการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งของอาคารทรัพยมั่งคง 

เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ปรากฏวา 

๑. อาคารทรัพยม่ันคง ตั้งอยูเลขท่ี ๑๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เปนอาคารขนาด ๓๐ ชั้น จํานวน ๑ หลัง มีพ้ืนท่ีใชสอย เทากับ ๑๙,๙๑๖ ตารางเมตร ตามใบอนุญาต

กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร แบบ อ. ๑ เลขท่ี ๒๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ขออนุญาตกอสรางโดยบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด และปจจุบันอาคารทรัพยม่ันคงยังคงมีบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. 

ดีเวล็อปเมนท จํากัด เปนเจาของอาคาร เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษอาคารประเภท ข. มีระบบบําบัดน้ําเสีย

แบบตะกอนเรง จํานวน ๑ ชุด ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน มีการระบายน้ําท้ิงออกสูภายนอก จํานวน ๑ จุด 

ลงทอระบายน้ําสาธารณะดานหนาอาคาร ขณะตรวจสอบมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตามปกติ ไมมีเครื่องจักร/

อุปกรณชํารุด และไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากปลายทอระบายน้ําท้ิงท่ีระบายออกสูสิ่งแวดลอมได เนื่องจาก

ฝาทอเปนฝาคอนกรีต เปดไมได จึงเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากทอระบายน้ําท้ิง ซ่ึงเจาพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณา

แลวเห็นวาเปนตัวแทนน้ําท้ิงมาตรวจสอบ จํานวน ๑ จุด ปรากฏวา มีคาความเปนกรดและดาง เทากับ ๗.๗ คาบีโอด ี

เทากับ ๓๖.๘ มิลลิกรัมตอลิตร คาสารแขวนลอย เทากับ ๑๘ มิลลิกรัมตอลิตร คาซัลไฟด นอยกวา ๑ มิลลิกรัม

ตอลิตร คาสารท่ีละลายไดท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึนจากน้ําใชปกติ เทากับ ๒๐๙ มิลลิกรัมตอลิตร คาน้ํามันและไขมัน นอยกวา 

๕ มิลลิกรัมตอลิตร และคาทีเคเอ็น เทากับ ๓๔.๘ มิลลิกรัมตอลิตร ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด  

๒. ผลวิเคราะห... 



- ๒ - 

 

 ๒. ผลวิเคราะหตัวอยางน้ําท้ิงของอาคารทรัพยม่ันคง เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดย Cnvi Co.,Ltd 

พบวา มีคาความเปนกรดและดาง คาซัลไฟด คาน้ํามันและไขมัน คาสารแขวนลอย คาสารท่ีละลายไดท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึน

จากน้ําใชปกติ คาตะกอนหนัก และทีเคเอ็น เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด แตมีคาบีโอดี ไมเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

 ๓. อาคารทรัพยม่ันคง ไมมีการจัดทําบันทึกขอมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายวันตามแบบ ทส.๑ 

และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือนตามแบบ ทส.๒ ตามกฎกระทรวงฯ ท่ีออกตามมาตรา ๘๐ แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  

 

 ขอพิจารณา 

 ๑. อาคารทรัพยม่ันคง เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษอาคารประเภท ข และมีการระบายน้ําท้ิงไมเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรมีหนังสือแจงสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานถึง

กรรมการบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด 

 ๒. อาคารทรัพยม่ันคง ไมมีการจัดทําบันทึกขอมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายวันตามแบบ ทส.๑ 

และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือนตามแบบ ทส.๒ เห็นควรดําเนินการแจงความตอพนักงาน

สอบสวน เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายกับกรรมการบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํากัด ตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง อคพ. ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

    

           (นางสาวตนน้ํา  ธรรมชาติ) 

         นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
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