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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1    ความเปนมา 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต กลาวคือใชเพื่ออุปโภคบริโภค    
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้งใชเปนเสนทางการคมนาคมทางน้ําในอดีตจนถึงปจจุบัน แตจาก
การเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง  การทําฟารมเลี้ยงสัตว และโรงงานอุตสาหกรรม   
สงผลใหเกิดปญหาน้ําในแหลงน้ําสาธารณะเสื่อมโทรม เนาเสีย ซึ่งปญหามีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งข้ึน 
 ปญหาน้ําเนาเสียดังกลาว  จําเปนจะตองมีการควบคุมและจัดการที่เหมาะสม เพื่อใหคุณภาพน้ํา    
อยูในเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  และไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยกฎหมายไดกําหนดใหการจัดการน้ําเสียเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ดังนี้  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย” 
 มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
  (10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม   
  (12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ” 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   
 มาตรา 67  “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ 
  (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด     
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (7)  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ไดมอบหมายใหวิศวกรรมสถาน           
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   จัดทํามาตรฐานฉบับนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเสริมสรางศักยภาพ  โดยมุงเนนการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญควบคูกับการใชหลักวิชาการในการแกปญหาใหถูกตอง 
 การจัดทํามาตรฐานฉบับนี้จึงเปนกรอบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดใชเปน
แนวทาง  ในการบริหารจัดการน้ําเสียของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนนการจัดการ
ในประเด็นตางๆ  อยางครอบคลุม ท้ังการจัดการน้ําเสีย การเฝาระวังติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม  
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.2    ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานการบําบัดน้ําเสียไดจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คือ องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  และองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติและการตัดสินใจแกไขปญหาน้ําเสียตอไป 

1.3    วัตถุประสงค  
 1.3.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายภาระหนาท่ี
ในการจัดการน้ําเสียตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานการจัดการน้ําเสียจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางมี   มาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกันโดยการมีสวนรวมของประชาชน   อันเปนประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและสรางความพึงพอใจแกประชาชน 

1.4    คํานิยาม 

 แหลงน้ําผิวดิน  หมายถึง แมน้ํา ลําคลอง หนองบึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ําและแหลงน้ํา
สาธารณะอื่นๆ  ท่ีอยูภายในพื้นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหลงน้ําสาธารณะที่อยูภายในพื้นแผนดินบน
เกาะดวย  แตไมรวมถึงน้ําบาดาล  และในกรณีมีแหลงน้ํานั้นอยูติดกับทะเล  ใหหมายความถึงแหลงน้ําท่ี
อยูภายในปากแมน้ํา หรือปากทะเลสาบ  
 แหลงน้ําทะเลชายฝง  หมายถึง น้ําท่ีอยูในเขตนานน้ําไทย นับจากที่อยูนอกเขตแหลงน้ําผิวดิน 
เชน ปากแมน้ํา คลอง ทะเลสาบ โดยวัดจากแนวเสนฐาน หรือเสนที่ลากจากขอบแหลงน้ําท้ัง 2 ดาน เปน
แนวราบกับแนวชายฝงทะเล 
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 คุณภาพน้ํา  หมายถึง คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของน้ําท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคหนึ่ง ๆ ในการนําน้ํามาใชประโยชน 
 น้ําเสีย  หมายถึง ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลว  รวมท้ังมวลสารที่ปะปน หรือปนเปอน        
อยูในของเหลวนั้น   
 น้ําเนาเสีย ไดแก  น้ําท่ีมีสารอินทรียปะปนอยูมาก  จุลินทรียใชออกซิเจนในการยอยสลายจน
เหลือละลายอยูนอย  น้ํามีสีดําคล้ํา  และสงกลิ่นเหม็น   
 น้ําเปนพิษ  ไดแก  น้ําท่ีมีสารเปนพิษเจือปนอยูในระดับที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตมนุษยและ
สัตวน้ํา  เชน  สารประกอบของปรอท  ตะกั่ว  แคดเมียม  สารหนู  เปนตน   
 น้ําทิ้ง หมายถึง  น้ําท่ีไหลออกจากบริเวณที่ระบุ  เชน  น้ําไหลออกจากระบบบําบัดน้ําเสียหรือ     
จากการผลิตของโรงงาน หรืออื่นๆ  
 น้ําเสียชุมชน หมายถึง ของเสียท่ีมีอยูในสภาพเปนของเหลว รวมท้ังมวลสารที่ปะปน หรือ
ปนเปอน  อยูในของเหลวนั้น ซึ่งเกิดจากการใชน้ําสําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  
 น้ําเสียอุตสาหกรรม หมายถึง น้ําเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมที่
ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมและใหรวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ําของคนงานและ
กิจกรรมอื่นในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมดวย  
 น้ําเสียจากเกษตรกรรม หมายถึง น้ําท่ีระบายออกจากคอกปศุสัตว บอเลี้ยงปลาหรือพื้นที่
เพาะปลูก โดยมีสารประกอบอินทรียหรืออนินทรียปะปนหรือปนเปอนอยู  
 หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย หมายถึง กฎหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดหรือบังคับใหผูกอมลพิษเปนผู
ออกคาใชจายในการลดหรือบําบัดมลพิษ รวมท้ังการฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีเสียไปโดยตนเองเปนผูกอข้ึน 
 หลักการพื้นที่ – หนาที่ – การมีสวนรวม หมายถึง หลักการจัดการแบบองครวมท่ีตองคํานึงถึง  
องคประกอบ 3 ประการ  คือ  พื้นที่และชุมชน    ภาระหนาท่ีและการมีสวนรวม  ซึ่งการเชื่อมประสานทั้ง  
3 องคประกอบจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยการวิเคราะหเชิงพื้นที่  การวิเคราะหภาระหนาท่ีของหนวยงาน
ตางๆ  และการเชื่อมกลไกของรัฐกับการมีสวนรวมของประชาชน  
 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกภาคสวนของสังคมเขามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการหรือแกไขปญหามลพิษทางน้ําดวยความสมัครใจ ท้ังในลักษณะของการเขามาเปน
คณะกรรมการ  การรวมประชุม การรับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินการ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เปนตน รวมท้ังการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนในการเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหการแกไขปญหาเขาถึงความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
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1.5    มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 สําหรับภารกิจดานการบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีบทบัญญัติกําหนด 
อํานาจหนาท่ีไวในพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ  คือ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540    
 มาตรา 79  “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมท้ังมีสวนรวม
ในการสงเสริม บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุม  และกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต” 
 มาตรา 290  “เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 (1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีอยูในเขตพื้นที่  
 (2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตน 
 (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่  

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535 
 มาตรา 4 “ “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 
  (1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือ 
จาก (1) ถึง (5) ขางตน ท่ีไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวย
การนั้น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น” 
 มาตรา 60 “เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดตามมาตรา 37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองท่ีท่ีไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 59 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอ      
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด….” 
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 มาตรา 73 “หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด 
ของเสียเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
  การขอและการออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต   การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพัก  และการเพิกถอนการ
อนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาต
ใหเปนผูควบคุมดวยในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการตาม
วรรคหนึ่งจะเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได” 
 มาตรา 74 “ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตพื้นที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปให ผูรับจางใหบริการ
ทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ” 
 มาตรา 75 “ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตทองท่ีใด ท่ีทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานควบคุมมลพิษ อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียซึ่งเกิดจาก
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามที่จําเปน จนกวาจะไดมีการกอสราง ติดตั้ง และ
เปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม  ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตพื้นที่
นั้น….” 
 มาตรา 77 “ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวม โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นและ 
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาท่ีดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีสวนราชการนั้นหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีข้ึน…” 
 มาตรา 80 “เจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือ
เครื่องสําหรับควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เปนของตนเอง มีหนาท่ีตองเก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของ
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ระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาวในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว         
ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ
หรือเครื่องมือดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ีแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอย  
เดือนละหนึ่งครั้ง….” 
 มาตรา 88 “ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการ
ระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงิน
รายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการท่ีจะ
ประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีท่ีเปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมดังกลาว 
 การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  

กฎกระทรวงฯ  ประกาศกระทรวงฯ  และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่เกี่ยวของ ไดแก 
(1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 10 มกราคม 2537 

เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 

10 มกราคม 2537 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538  เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร เปน
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม 

(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 20 มกราคม 
2537 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

(4) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 
3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม 

(5) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ลงวันที่  
3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เปน

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม 
(6) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2539 เรื่อง  กําหนดประเภท

ของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตใหระบายน้ําท้ิงใหมีคามาตรฐานแตกตางจากคามาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2539)  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 7 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม 

(7) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2539 เรื่อง วิธีการเก็บตัวอยางน้ําท้ิง 
ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

(8) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 
24  กุมภาพันธ 2539 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากที่ดินจัดสรร 

(9) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2539  เรื่อง กําหนดใหท่ีดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม 

(10) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
 มาตรา 6 หามมิใหมีการเททิ้งหยากเยื่อฝุนฝอยหรือสิ่งโสโครกลงในคลอง หรือทางน้ําลําคู                  
ท่ีไหลลงคลองได ผูใดฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา 7 หามมิใหมีการทําใหคลอง และฝงคลอง หรือถนนหลวงเสียหาย ผูใดฝาฝนมีโทษ
ปรับไมเกิน 20 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ 

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 มาตรา 28 หามมิใหมีการท้ิงมูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ํา
ชลประทานหรือทําใหน้ําเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือบริโภค 
รวมท้ังหามมิใหมีการปลอยน้ําซึ่งทําใหเกิดเปนพิษแกธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ํา 
 มาตรา 37 ผูใดฝาฝนมาตรา 28 วรรคหนึ่ง มีโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน   
2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
      ผูใดฝาฝนมาตรา 28 วรรคสอง มีโทษจําคุกไมเกินสองป หรือท้ังปรับไมเกิน 100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 แกไขใหมโดย พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 
 มาตรา 119 หามมิใหมีการเททิ้ง หินกรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของปฏิกูลใดๆ รวมท้ัง
น้ํามัน และเคมีภัณฑ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ ท่ีประชาชนใชรวมกันหรือทะเล
ภายในนานน้ําไทยอันจะเปนเหตุใหเกิดความตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรก นอกจากจะไดรับอนุญาต
จากเจาทา   ผูใดฝาฝนตองถูกลงโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท และตองชดใช
เงินคาใชจาย ในการขจัดสิ่งเหลานี้ดวย 

พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
 มาตรา 14 หามเทหรือท้ิงสิ่งใดๆ หรือระบาย หรือทําใหน้ําโสโครก ลงในคลองประปา คลอง
รับน้ําหรือคลองขังน้ํา 
 มาตรา 15 หามทิ้งซากสัตวขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ํา 
คลองขังน้ํา ผูใดฝาฝนตามมาตรา 14 และ 15 มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 
หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา 16 หามซักผา ลางสิ่งใด หรืออาบน้ําในเขตคลองประปา 
 มาตรา 17 หามเพาะปลูกพืชในเขตคลองประปา คลองรับน้ํา หรือเขตหวงหาม 
    ผูใดฝาฝน มาตรา 16 ปรับไมเกิน 1,000 บาท 
   ผูใดฝาฝน มาตรา 17 ปรับไมเกิน 2,000 บาท 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 มาตรา 25 “ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
หรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
 (1)แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา สวม หรือท่ีใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นที่อยูในทําเล  
ไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ  
หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม หรือ เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (3)  อาคารอันเปนที่อยูของคน หรือสัตว โรงงานหรือสถานประกอบการใดไมมีการระบาย
อากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 มาตรา 26 “ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทาง
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดา
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ถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คูคลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญในการนี้
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได” 
 มาตรา 27 “ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่น   มีอํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจ
กอใหเกิดเหตุรําคาญ ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง… 
 ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง และเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคล
ซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับภารกิจหรืออาจกอเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น” 
 มาตรา 28 “ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ
ในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง…” 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 ไดกําหนดใหโรงงานทุกจําพวกตองปฏิบัติตามเรื่องดังตอไปนี้ 
 มาตรา 8 (5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 8(5) หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม
กฎกระทรวงดังกลาว   ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 

ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 237 ผูท่ีเอาสิ่งท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เจือลงในเหลงน้ําท่ีจัดไวใหประชาชน
บริโภคมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 1,000 ถึง 20,000 บาท 
 มาตรา 375 ผูท่ีทําใหทอระบายน้ําสาธารณะขัดของ มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
 มาตรา 380  ผูท่ีทําใหแหลงน้ําท่ีใชในการบริโภคสกปรก มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 


