บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
และผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ. ....

หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสีย
ค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือเป็นผูร้ ับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ําเสียและกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียที่ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
จะเรียกเก็บ
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสีย
ค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือเป็นผูร้ ับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ําเสียเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา ๗๓ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้อัตรา
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียที่ผู้รับจ้างให้บริการจะเรียกเก็บต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง
กฎกระทรวง
ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
และผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ. ....

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง
และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“คําขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
หรือคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ แล้วแต่กรณี
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมหรือใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้าง
ให้บริการ แล้วแต่กรณี
“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจัดสร้าง
ให้มีขึ้นเพื่อการบําบัดน้ําเสียด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จา่ ยของตนเอง
“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทําการ
บําบัดน้ําเสีย
“การบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการปรับปรุงน้ําเสียโดยระบบบําบัด
น้ําเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ําทิ้งตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด และให้หมายความรวมถึง
การกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดน้ําเสียด้วย
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และให้หมายความ
รวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครือ่ งมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสีย
ของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย

๒
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” หมายความว่า
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด ๑
การขอและการออกใบอนุญาต

ข้อ ๓ บุคคลธรรมดาผู้มีสทิ ธิขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) บรรลุนิตภิ าวะ
(๒) มีภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรพิเศษขึ้นไป
หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษหรือมีหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษน้ําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
(๓) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๔ นิติบุคคลผู้มสี ิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ข. ลักษณะต้องห้าม

๓
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๓) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๕ นิติบุคคลผู้มสี ิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๓) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๖ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่
ที่ตนประสงค์จะดําเนินการเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคําขอรับใบอนุญาต
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการจะต้องมีเอกสารและหลักฐาน
เพื่อประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) แบบแปลนระบบบําบัดน้ําเสียพร้อมรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง
ซึ่งมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าตนเป็นผู้ออกแบบ
และคํานวณแบบแปลนดังกล่าว
(๒) เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียตาม (๑)
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๗ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๖ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของคําขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน และคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ถ้าปรากฏว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอให้แก่

๔
ผู้ขอรับใบอนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอ และเอกสารและหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถกู ต้อง
หรือไม่ครบถ้วนให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหนังสือแจ้งคําสั่งการอนุญาต หากไม่มารับภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตให้มอี ายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด ๒
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมและผู้รับจ้างให้บริการ

ข้อ ๙ ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการปฏิบัติงานได้เฉพาะภายในเขตท้องที่
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๗๕
ข้อ ๑๐ ผู้ควบคุมต้องเสนอแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
แผนงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) สถานที่ตั้งและประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียที่จะเข้าดําเนินการ
(๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุอื่นที่จําเป็นในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ให้สามารถบําบัดน้ําเสียให้มคี ุณภาพเป็นน้ําทิ้งตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดที่กําหนด
ตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
และการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดน้ําเสีย
(๔) รายชื่อบุคคลซึ่งจะให้รับผิดชอบควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียในเขตท้องที่นั้น
ในกรณีผคู้ วบคุมเป็นนิติบุคคล

๕
ก่อนเริ่มดําเนินการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย ให้ผู้ควบคุมแจ้งวันและเวลา
ที่จะดําเนินการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดในแผนงานดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถบําบัดน้ําเสีย
ให้มีคุณภาพเป็นน้ําทิ้งตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๒) เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถตรวจสอบได้
(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอํานาจในเขตท้องที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งการตามมาตรา ๘๒ (๒)
ข้อ ๑๒ ผู้รับจ้างให้บริการต้องเสนอแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบําบัดน้ําเสีย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มดําเนินการให้บริการบําบัดน้ําเสีย
แผนงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) สถานที่ตั้ง ประเภท และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียที่ผู้รบั จ้าง
ให้บริการเข้าดําเนินการ
(๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุอื่นที่จําเป็นของระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียให้มคี ุณภาพเป็นน้ําทิ้งตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๓) ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวม การขนส่ง การรับ การบําบัดน้ําเสีย
และการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(๔) ขั้นตอนและวิธีการในการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดน้ําเสีย
(๕) แผนการดําเนินการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอันทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ให้บริการบําบัดน้ําเสียได้
(๖) รายชื่อบุคคลซึ่งจะให้รับผิดชอบในเขตท้องที่นั้น
ก่อนเริ่มดําเนินการให้บริการบําบัดน้ําเสีย ให้ผู้รับจ้างให้บริการแจ้งวัน เวลา
และระยะเวลาการทดสอบระบบบําบัดน้ําเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดในแผนงานดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม

๖

ข้อ ๑๓ ให้ผู้รบั จ้างให้บริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถบําบัดน้ําเสีย
ให้มีคุณภาพเป็นน้ําทิ้งตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๒) เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ และจัดเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถตรวจสอบได้
(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอํานาจในเขตท้องที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งการตามมาตรา ๘๒ (๒)
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้บริการรับจ้างเป็นผู้ควบคุมในแหล่งกําเนิดมลพิษอื่น
นอกเหนือจากที่ตนดําเนินการอยู่ ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ผู้ควบคุมและผู้รับจ้างให้บริการต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสีย
ข้อ ๑๖ ผู้รับจ้างให้บริการจะโอนกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียของตนให้แก่
บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผมู้ คี ุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ และจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในระหว่างการโอนกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสีย หากต้องหยุดดําเนินการให้บริการ
บําบัดน้ําเสีย ให้ผู้รับโอนกิจการเสนอแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบําบัดน้ําเสียชั่วคราวในระหว่าง
หยุดดําเนินการดังกล่าวมาพร้อมกับคําขอรับโอนกิจการด้วย ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีนี้ตามสมควรด้วยก็ได้
เพื่อให้กิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียที่รับโอนมามีความต่อเนื่อง ให้ผู้รับโอนกิจการ
ให้บริการบําบัดน้ําเสียดําเนินการตามแผนงานที่ผู้โอนได้เสนอไว้ แต่หากผู้รับโอนกิจการให้บริการ
บําบัดน้ําเสียประสงค์จะเสนอแผนงานใหม่ ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คําขอรับโอนกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียและหนังสืออนุญาตให้รับโอนกิจการ
ให้บริการบําบัดน้ําเสีย ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้รับโอนกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียรับโอนไปซึ่งใบอนุญาต สิทธิ และหน้าที่
ของผู้ได้รับใบอนุญาตเดิม

๗

ข้อ ๑๗ ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะย้ายสถานที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ในการจัดการและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างให้บริการต้องปฏิบัติ
ตามสมควรด้วยก็ได้
ในการย้ายสถานที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียตามวรรคหนึ่ง ให้ผรู้ ับจ้างให้บริการ
ยื่นคําขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งระบบบําบัดน้าํ เสียต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนวันเริม่ ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในกรณีที่ต้องหยุดดําเนินการให้บริการบําบัดน้ําเสียในสถานที่ตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียเดิมระหว่างที่ดําเนินการย้ายสถานที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย ให้ผู้รับจ้างให้บริการ
เสนอแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบําบัดน้ําเสียชั่วคราวในระหว่างหยุดดําเนินการดังกล่าว
มาพร้อมกับคําขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียด้วย ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีนี้ตามสมควรด้วยก็ได้
คําขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียและหนังสืออนุญาตให้ย้าย
สถานที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๘ ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสีย และต้องหยุดดําเนินการให้บริการบําบัดน้ําเสียในระหว่างนั้น ต้องแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเริ่มดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ให้ผู้รับจ้างให้บริการเสนอแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบําบัดน้ําเสียชั่วคราว
ในระหว่างหยุดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียในกรณีนี้
ตามสมควรด้วยก็ได้
ข้อ ๑๙ ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบ
บําบัดน้ําเสียในระหว่างการรับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเพื่อประโยชน์ในการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างให้บริการต้องปฏิบัติตามสมควรด้วยก็ได้
การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นแบบแปลนระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ขอเปลี่ยนแปลงซึ่งมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๘
ว่าตนเป็นผู้ออกแบบและคํานวณแบบแปลนดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนวันเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งต้องหยุดดําเนินการให้บริการบําบัดน้ําเสีย
ให้ผู้รบั จ้างให้บริการเสนอแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบําบัดน้ําเสียชั่วคราวในระหว่างหยุดดําเนินการ
ดังกล่าว ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียในกรณีนี้ตามสมควรด้วยก็ได้
คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสีย และหนังสืออนุญาตให้เปลีย่ นแปลง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๐ ผู้รับจ้างให้บริการรายใดจะปิดหรือหยุดการให้บริการบําบัดน้ําเสีย
ให้ผู้รับจ้างให้บริการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนจะปิดหรือหยุดการให้บริการบําบัดน้ําเสีย
และให้นําบทบัญญัติในข้อ ๑๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ ผู้รับจ้างให้บริการรายใดดําเนินการบําบัดน้ําเสียในลักษณะระบบบําบัด
น้ําเสียรวม ผู้รบั จ้างให้บริการนั้นจะเลิกกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่รับจ้างไม่ได้
เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารจัดหาผู้รับจ้างให้บริการรายอื่นเข้ารับดําเนินกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียแทนได้
ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเลิกกิจการ
ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาผู้รับจ้างให้บริการรายอื่นเข้ารับดําเนินกิจการให้บริการ
บําบัดน้ําเสียแทนได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างให้บริการจะต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายเข้าใช้ระบบบําบัดน้ําเสียของตน โดยผู้รับจ้างให้บริการ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียนั้นจนกว่าจะหาผู้รับจ้าง
ให้บริการรายอื่นเข้ารับดําเนินกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียแทนได้ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง
ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๙ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้าง
ให้บริการซึ่งรับดําเนินกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียแทนโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้บริการถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้รับจ้าง
ให้บริการนั้นจะดําเนินการในฐานะผู้ควบคุมในระหว่างที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่ได้
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้อนุญาต ในกรณีดังต่อไปนี้

๙
(๑) ได้รับแจ้งแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนงานดังกล่าวตามข้อ ๑๐
(๒) ได้รับแจ้งแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบําบัดน้ําเสียหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนงานดังกล่าวตามข้อ ๑๒
(๓) ได้อนุญาตให้โอนกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียตามข้อ ๑๖
(๔) ได้อนุญาตให้ย้ายสถานทีต่ ั้งระบบบําบัดน้ําเสียตามข้อ ๑๗
(๕) ได้รับแจ้งการแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียตามข้อ ๑๘
(๖) ได้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสียตามข้อ ๑๙
หมวด ๓
การต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๒๔ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะมีคาํ สั่งให้ตอ่ อายุใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ให้นําบทบัญญัตใิ นข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม
ในการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจนําบทบัญญัติในหมวด ๒ ทั้งหมดหรือบางส่วนมากําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้าง
ให้บริการต้องปฏิบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตได้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นํา
บทบัญญัตใิ นข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๐
หมวด ๔
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ
ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหาย พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๗ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และเขียนหรือประทับตรา
คําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต และให้ระบุวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน
ใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นกํากับไว้ด้วย
หมวด ๕
การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต

ข้อ ๒๘ เมื่อปรากฏว่าผูค้ วบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัตใิ นข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙
และข้อ ๒๐ แล้วแต่กรณี หรือกระทําการลักลอบปล่อยทิง้ น้ําเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
ในกรณีการสั่งการตามวรรคหนึ่งจะมีผลให้ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เพื่อพิจารณาดําเนินการออกคําสั่งตามมาตรา ๘๒ (๒)
ในกรณีทผี่ ู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
สั่งเป็นหนังสือเพื่อพักใช้ใบอนุญาตได้ แต่ต้องไม่เกินครั้งละสิบห้าวัน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการปฏิบัติตามในระหว่างถูกพักใช้
ใบอนุญาตหรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับคําสั่งตามวรรคสองด้วยก็ได้
ในกรณีทผี่ ู้รับจ้างให้บริการที่ดําเนินการบําบัดน้ําเสียในลักษณะระบบบําบัด
น้ําเสียรวมถูกพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสอง และผู้รับจ้างให้บริการไม่อาจจัดหาผู้รับจ้างให้บริการ

๑๑
รายอื่นเข้ารับดําเนินกิจการให้บริการบําบัดน้ําเสียแทนระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ ผู้รับจ้าง
ให้บริการจะต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายเข้าใช้ระบบ
บําบัดน้ําเสียของตน โดยผู้รับจ้างให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ
ให้บริการบําบัดน้ําเสียนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาต
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ใบเดียวกันนั้นมาแล้ว และได้กระทําการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง อีกภายในหนึ่งปี
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
แต่หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่ายังไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษสั่งให้ผู้ควบคุมหยุดการควบคุมหรือสั่งให้ผรู้ บั จ้างให้บริการหยุดหรือปิดการให้บริการ
บําบัดน้ําเสียเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการจะต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซงึ่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือเข้าใช้ระบบบําบัดน้ําเสียของผู้รับจ้างให้บริการ
โดยผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมหรือรับจ้าง
ให้บริการนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
ในกรณีทผี่ ู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษตามวรรคหนึ่ง หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕
แล้วแต่กรณี หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ และการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสีย

ข้อ ๓๐ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
(๓) คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
(๔) ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ

ฉบับละ
ปีละ
ฉบับละ
ปีละ

๔๐ บาท
๒๐๐ บาท
๔๐ บาท
๕๐๐ บาท

๑๒
ข้อ ๓๑ ให้ผู้รบั จ้างให้บริการเรียกเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มที่อยู่อาศัย
ไม่เกิน
๒๕ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
(๒) กลุ่มพาณิชยกรรมหรือเกษตรกรรม ไม่เกิน
๔๐ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
(๓) กลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ ช้การบําบัด
โดยทางชีวภาพ
ไม่เกิน
๒,๕๐๐ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
(๔) กลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ ช้การบําบัด
โดยทางเคมี
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ ผูใ้ ดประกอบกิจการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียอยู่ก่อนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการ แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ทตี่ น
ประกอบกิจการอยู่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียทีย่ ื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
กรณีที่ได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามวรรคสอง ให้ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การบําบัดน้ําเสียแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผู้ว่าจ้างทราบถึงการที่
ไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตนั้น และต้อง
เลิกประกอบกิจการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียนั้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การไม่อนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

