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ตามความในพระราชบัญญัตินี้ การควบคุมมลพิษเกี่ยวข้องในส่วนการก าจัดของเสีย
ทั้ งการควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง/ผู้รับจ้างก าจัดขยะมูลฝอยและของเสีย และ
การก าหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดือดร้อนร าคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี
เสียง ความร้อน สารอนัตราย ความส่ันสะเทือน ฝุ่น ขีเ้ถ้าพษิ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และส่ิงแวดล้อม การควบคุมมลพิษควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด
การเกบ็รักษา การเกบ็ขนและสถานที่ก าจัดมูลฝอย การปล่อยน ้าทิง้และอากาศเสีย

พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535



ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ การควบคุมมลพิษได้ด าเนินการด้านขยะมูลฝอย
ความสะอาดของบ้านเมืองโดยทั่วไป สถานที่สาธารณะใดถูกปนเป้ือนก็จะท าให้เกิด
มลพษิ เช่น ขยะ กลิน่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ และทศันอุจาด

พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย
ของบา้นเมือง พ.ศ.2560



มาตรา 4 ให้เพิม่ความต่อไปนี้ เป็นมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

“มาตรา 11/1 เม่ือรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารท้องถ่ินหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดงักล่าว

พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562



พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522



สาระส าคญั มาตรา 55

มาตรา 69

มาตรา 70

มาตรา 80

มาตรา 82

พ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ.2535

การควบคุมมลพษิทางน า้



“ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศก าหนด”

“เพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญตัินี”้



ก าหนดประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิทีจ่ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน า้เสียหรือของเสีย
ลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม

มาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด

2.1. อาคารชุด (ทุกขนาด; จ านวนห้อง)
2.2 โรงแรม (ทุกขนาด ; จ านวนห้อง)
2.3 หอพกั (ตั้งแต่ 50 ห้อง ขึน้ไป)
2.4 สถานบริการ (ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ขึน้ไป)
2.5 โรงพยาบาล (ตั้งแต่ 10 เตียง ขึน้ไป)
2.6 โรงเรียน หรือสถาบันอดุมศึกษา (ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึน้ไป)
2.7 ทที่ าการของรัฐ รัฐวสาหกจฯ (ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึน้ไป)
2.8 ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า (ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึน้ไป)
2.9 ตลาด (ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ขึน้ไป)
2.10 ภัตตาคารหรือร้านอาหาร (ตั้งแต่ 250 ตร.ม. ขึน้ไป)

3. ที่ดนิจดัสรร
4. การเลีย้งสุกร
5. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา

และกจิการแพปลา
6. สถานีบริการน า้มันเช้ือเพลงิ
7. บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง
8. บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้กร่อย
9. บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด
10. ระบบบ าบัดน า้เสียรวมชุมชน

10 ประเภท



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิ ตามมาตรา 69 มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง
ตดิตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบัดน า้เสีย

มาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิ ซ่ึงมีระบบบ าบัดน า้เสียมีหน้าที่ต้องเกบ็
สถติแิละข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบฯ

มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และแบบการจัดเกบ็สถิติ
ข้อมูล การจัดท าบันทกึรายละเอยีดและรายงานสรุปผลการท างานของ

ระบบบ าบัดน า้เสีย พ.ศ. 2555



1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิ
2. ผู้ควบคุมระบบบ าบัดน า้เสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบดัน า้เสีย
ตามมาตรา 73

1

1

ผู้เกีย่วข้องตามกฎกระทรวงฯ

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
4. เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ



- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิหรือผู้ควบคุมระบบบ าบัด
น า้เสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน า้เสีย มีหนา้ท่ี

➢จดัเกบ็สถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียใน
แต่ละวนั ตามแบบ ทส. 1 และจดัเกบ็ไว้ ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น
เป็นเวลา 2 ปี
➢จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป

1

2

หน้าทีค่วามรับผดิชอบตามกฎกระทรวงฯ และมาตราทีเ่กีย่วข้อง



แบบบันทกึรายละเอยีดของสถิติและข้อมูลซ่ึง
แสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสีย

ของแหล่งก าเนิดมลพษิ













1

9

- เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาล หรือ อบต.มีหนา้ท่ี)
➢ รับรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย (แบบ ทส. 2)
➢ ออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ รายงาน
➢ รวบรวมรายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอ านาจในเขตท้องถิ่นนั น

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง ซึ่งอาจจัดท าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั นด้วยก็ได้
(เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

หน้าทีค่วามรับผดิชอบตามกฎกระทรวงฯ และมาตราทีเ่กีย่วข้อง



- เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ มีหนา้ท่ี
➢ เก็บรวบรวมรายงานและใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการตรวจสภาพ
การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้ง
ตรวจบนัทึกรายละเอียดสถิติหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของระบบหรือ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือดังกล่าวหรือเม่ือมีเหตุอนัสมควรสงสัยว่ามีการไม่
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 (เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น มาตรา 82 (1) แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

2

0

หน้าที่ความรับผดิชอบตามกฎกระทรวงฯ และมาตราทีเ่กีย่วข้อง



➢ พืน้ทีต่่างจังหวดั

2

1ขั้นตอนการรายงาน



มาตรา 104 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา 106 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการ
บ าบัดน ้าเสียหรือก าจัดของเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท าบันทึกหรือ รายงานตาม
มาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดท าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องท า
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือ
ปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

2

2

บทลงโทษ



เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ มีอ านาจ
มาตรา 82 เพ่ือปฏิบัตกิารให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

(1) เขา้ไปในอาคารสถานท่ีและเขตท่ีตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหล่งก าเนิดมลพิษหรือเขตท่ีตั้ง
ของระบบ าบัดน ้ า เสีย หรือระบบก าจัดของเสีย 
บุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนและ    
พระอาทิตยต์ก หรือในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจ
สภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบ
ก าจดัของเสีย ระบบบ าบดัอากาศเสีย หรืออุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศ
เสียหรือมลพิษ

(2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ จดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
หรือซ่อมแซม ระบบบ าบดัน ้าเสีย

แหล่งก าเนิดมลพษิไม่มรีะบบบ าบัดน า้เสีย
มาตรา 70 ออกค าสัง่ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษ
...ก่อสร้าง ตดิตั้ง หรือจดัให้มีระบบบ าบัดน า้เสีย...



(3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมิใช่โรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา 90 หรือมาตรา 91 หรือ มาตรา 92 ในกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษนั น
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออก
ค าสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั น โดยให้ถือว่า เจ้าพนักงานตาม
กฏหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี   หากเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออกค าสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควรให้
เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษมีอ านาจออกค าสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั นได้

เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ มีอ านาจ
มาตรา 82 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535



เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ มีอ านาจ
มาตรา 82 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

(4) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบ าบัดน  าเสียหรือก าจัดของเสียหยุด
หรือปิดการด าเนินการให้บริการบ าบัดน  าเสียหรือ
ก าจัดของเสียหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่     
ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน  าเสีย หรือ
ก าจัดของเสียนั นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตาม
ความในพระราชบัญญัตินี หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตาม พระราชบัญญัตินี 

(5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุม
ตาม มาตรา 68 หรือ มาตรา 70 ในกรณีที่ผู้ควบคุม
นั น ฝ่ า ฝื น ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม  บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบประกาศหรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตาม
ความใน พระราชบัญญัตินี หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติ



ขอบคณุ

ครบั
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