พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔ เมษายน ๒๕๓๕

เล่มที่
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๗

อนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จํานวน ๒๐๘ ฉบับ ได้แก่
๑. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง จํานวน ๙๓ ฉบับ
ลําดับที่
๑

ประเภทอนุบัญญัติ
กฎกระทรวง

๒

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๔

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ออกคําสั่ง การยกเลิกคําสั่ง การทําและการยกเลิก
เครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะ และ
การใช้ยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมาย
ห้ามใช้ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑๒ เมษายน ๒๕๕๐

เล่มที่
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๐ ก

บทบัญญัติที่ให้อํานาจ
มาตรา ๖๖

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘

เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๒ ง

มาตรา ๓๒

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘

เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

มาตรา ๓๒

๓ เมษายน ๒๕๔๐

เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ง

มาตรา ๓๒ (๕)
๑

๕

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๖

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๗

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๘

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๙

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๐

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๑

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

๓๐ เมษายน ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

มาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๔

๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง มาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๔

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

มาตรา ๓๔

มาตรา ๓๔ และ
คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๗๑/๒๕๕๐
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง มาตรา ๓๒

ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ปี
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง มาตรา ๓๒ (๔) และ
มาตรา ๓๔

ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

มาตรา ๓๒ (๔) และ
มาตรา ๓๔

๒

๑๒

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

มาตรา ๓๒ (๕)

๑๓

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กําหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

มาตรา ๓๒ (๔)

๑๔

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง
และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของ
เตาเผามูลฝอย รวมทั้ง ลักษณะ และหน่วยวัด
ค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของ
ริงเกิลมานน์

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

ข้อ ๗ (๗) แห่ง
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๓

๑๕

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด
การคํานวณเปรียบเทียบ แบบบันทึกและ
การรายงานผลค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าว
ที่ใช้หม้อไอน้ํา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๒ ง

ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่ง
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
ค่าความทึบแสงจาก
ปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีข้าว
ที่ใช้หม้อไอน้ํา
๓

๑๖

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด
การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และ
การรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ํา

๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙

๑๗

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

๑๘

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด
และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึก
การตรวจวัดเสียงรบกวน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจวัด และจุดตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
จากโรงสีข้าว

๑๙

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายจากท่าเรือด้วยเครื่องวัดความทึบแสง

๒ เมษายน ๒๕๕๑

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๖ ง

ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่ง
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
ค่าความทึบแสง
ของเขม่าควัน
จากสถานประกอบกิจการ
ที่ใช้หม้อไอน้ํา

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง ข้อ ๓ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖ ง ข้อ ๓ แห่ง
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
จากโรงสีข้าว
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

ข้อ ๓ แห่ง
ประกาศกระทรวง
๔

๒๐

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น
โดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test)
และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

๒๑

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงไฟฟ้า

๓๐ มกราคม ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
ค่าความทึบแสงของ
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
จากท่าเรือ
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๐
ข้อ ๔ ของ
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
ค่าความเข้มกลิ่น
ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
จากแหล่งกําเนิดมลพิษ
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๕

๒๒

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม

๓๐ มกราคม ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง

มาตรา ๕๕

๒๓

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง
จากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน

๒๑ มกราคม ๒๕๔๐

เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง

มาตรา ๕๕

๕

๒๔

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ

๒๑ มกราคม ๒๕๔๐

เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง

มาตรา ๖๘

๒๕

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

๒๓ กันยายน ๒๕๔๐

เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๖ ง

มาตรา ๕๕

๒๖

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง

มาตรา ๕๕

๒๗

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง การกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
จากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เรื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าเก่าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง

มาตรา ๖๘

๒๘

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

มาตรา ๕๕

๒๙

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
เรื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

มาตรา ๖๘

๓๐

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก

๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๗ ง

มาตรา ๕๕

๓๑

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงงานเหล็กเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่บรรยากาศ

๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๗ ง

มาตรา ๖๘

๖

๓๒
๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
ไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้าํ มันเชื้อเพลิง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
ไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้าํ มันเชื้อเพลิง
เรื่อง กําหนดระดับเสียงของรถยนต์

๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

มาตรา ๕๕

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕

เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

มาตรา ๕๕

๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

มาตรา ๖๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

มาตรา ๕๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

มาตรา ๖๘

๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์

๗

๔๑

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

มาตรา ๖๘

๔๒

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้คลังน้ํามันเชื้อเพลิง
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

มาตรา ๖๘

๔๓

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากสถานประกอบกิจการหลอม
และต้มทองคํา

๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

มาตรา ๕๕

๔๔

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้สถานประกอบกิจการหลอม
และต้มทองคําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

มาตรา ๖๘

๔๕

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่อง
ปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ํา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง

มาตรา ๕๕

๔๖

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย
ของรถจักรยานยนต์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ํา

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

มาตรา ๕๕

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

มาตรา ๕๕

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ํา
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

มาตรา ๖๘

๔๗

๔๘

๘

๔๙

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง
และความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๕๕

๕๐

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสีย
ของรถจักรยานยนต์

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ
รถยนต์สามล้อใช้งาน

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๕๕

๕๒

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๖๘

๕๓

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง

มาตรา ๕๕

๕๔

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง

มาตรา ๖๘

๕๕

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสีย
เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เรื่อง กําหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสีย
เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง

มาตรา ๕๕

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง

มาตรา ๖๘

๕๑

๕๖

๙

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

เรื่อง การกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
จากโรงสีข้าว

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๙ ง

มาตรา ๕๕

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๙ ง

มาตรา ๕๕

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้โรงสีข้าวทุกประเภท
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของ
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

มาตรา ๖๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้ท่าเรือบางประเภท
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียสู่บรรยากาศ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของ
อากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ

๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง

มาตรา ๖๘

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

มาตรา ๕๕

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

มาตรา ๕๕

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

มาตรา ๖๘

เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
และบางขนาดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก

๑๐

และสิ่งแวดล้อม
๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
ออกสู่บรรยากาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่บรรยากาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
ไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้าํ มันเชื้อเพลิง

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง

มาตรา ๖๘

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้คลังน้ํามันเชื้อเพลิง
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

มาตรา ๖๘

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าควันดําของรถยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๕๕

๑๑

๗๓

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๕๕

๗๔

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๕๕

๗๕

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้เตาเผามูลฝอย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๖๘

๗๖

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

มาตรา ๖๘

๗๗

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

มาตรา ๕๕

๗๘

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
บางประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

มาตรา ๖๘

๗๙

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

มาตรา ๖๘

๘๐

๑๒

๘๑

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
ไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้าํ มันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

มาตรา ๕๕

๘๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดตําแหน่ง ระยะ และวิธีการในการ
หันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของมาตรวัด
ระดับเสียง สําหรับการตรวจสอบระดับเสียง
ของรถยนต์

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

ข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕
ของประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดระดับเสียง
ของรถยนต์

๘๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดตําแหน่ง ระยะ และวิธีการหันแกน
ไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจสอบ
ระดับเสียงของเรือ

๒๐ กันยายน ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๗๕ ง

ข้อ ๔ (๓) ของประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดระดับเสียง
ของเรือ

๘๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง การคํานวณค่าระดับเสียง

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๙๔ ง

ข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕
(พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป

๑๓

๘๕

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคํานวณค่าระดับเสียง
ขณะมีการรบกวนและค่าระดับการรบกวน

๘๖

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๘๗

๘๘

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

เรื่อง แบบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ง

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด
การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึกและ
การรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง
ด้วยเครื่องวัดความทึบแสง

๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๓ ง

ข้อ ๓ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง
ค่าระดับเสียงรบกวน
ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แห่ง
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจาก
ปล่องเตาเผาศพ
ข้อ ๑ (๕) แห่ง
กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๔

๘๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละออง
ซึ่งทํางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

๙๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง แบบเครื่องหมาย และแบบคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๙
ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง
กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของ
กฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการออก
คําสั่ง การยกเลิกคําสั่ง
การทําและการยกเลิก
เครื่องหมายห้ามใช้
ยานพาหนะ
และการใช้ยานพาหนะ
ในขณะที่มีเครื่องหมาย
ห้ามใช้ยานพาหนะ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๕

๙๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง แบบเครื่องหมาย และแบบคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๑)

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

๙๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๒๗ มกราคม ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

๙๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดค่าเฝ้าระวังสําหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง
เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๒.๕ ไมครอน

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของ
กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการออกคําสั่ง
การยกเลิกคําสั่ง การทํา
และการยกเลิกเครื่องหมาย
ห้ามใช้ยานพาหนะ
และการใช้ยานพาหนะ
ในขณะที่มีเครื่องหมาย
ห้ามใช้ยานพาหนะ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓๖
(พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

๑๖

๒. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้าํ จํานวน ๘๔ ฉบับ
ลําดับที่
๑

ประเภทอนุบัญญัติ
กฎกระทรวง

๒

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๔

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๕

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๖

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง การกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลนครหาดใหญ่
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน
ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง การกําหนดอัตรา
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เมืองพัทยา
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง การกําหนดอัตรา
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เล่มที่
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก

บทบัญญัติที่ให้อํานาจ
มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๘๐ วรรคสอง

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง

มาตรา ๓๒ (๑)

๑ มิถุนายน ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๓ ง

มาตรา ๘๘ และ
มาตรา ๘๙

๑๕ กันยายน ๒๕๔๓

เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

มาตรา ๓๒ (๖)

๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง มาตรา ๘๘ และ
มาตรา ๘๙

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

มาตรา ๘๘ และ
มาตรา ๘๙

๑๗

๗

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเล

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ง

มาตรา ๓๔

๘

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง การกําหนดอัตรา
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เทศบาลตําบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

๘ เมษายน ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

มาตรา ๘๘

๙

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียของระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก
เทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

มาตรา ๘๘

๑๐

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อนุญาตให้ระบายน้ําทิ้ง ให้มีค่ามาตรฐาน
แตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้ง
จากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๗๕ ง

ข้อ ๒ (๑๔) (๑๕) และ
(๑๖) ของประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เรื่อง การกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหล่งกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม

๑๘

๑๑

ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใช้สอย จํานวนอาคาร
และจํานวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

๑๒

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๓ ง

๑๓

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๓ ง

มาตรา ๖๙

๑๔

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด
มาตรา ๕๕

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคมุ
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง

มาตรา ๖๙

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๕๕

๑๕

๑๖

๑๗

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง

๑๙

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๖๙

๑๙

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๖๙

๒๐

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๖๙

๒๑

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากที่ดินจัดสรร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

มาตรา ๕๕

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้ง
จากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และ
กิจการแพปลา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง

มาตรา ๕๕

๒๓

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา
และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง

มาตรา ๖๙

๒๔

ประกาศกระทรวง

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง

๑๘

๒๒

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง มาตรา ๕๕
๒๐

๒๕

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง มาตรา ๖๙

๒๖

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

มาตรา ๕๕

๒๗

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

มาตรา ๖๙

๒๘

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

มาตรา ๕๕

๒๙

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

มาตรา ๖๙

๓๐

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง

มาตรา ๕๕

๒๑

๓๑

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

มาตรา ๕๕

๓๒

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

มาตรา ๖๙

๓๓

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง มาตรา ๖๙

๓๔

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดให้ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง กําหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ํา
ในแม่น้ําเจ้าพระยา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง มาตรา ๖๙

๓๕

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๒ ง

ข้อ ๘ ของ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน
๒๒

๓๖

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําท่าจีน

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๒ ง

ข้อ ๘ ของ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําแม่กลอง

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๒ ง

ข้อ ๘ ของ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๒๓

๓๘

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ํา
ในแม่น้ําบางปะกง แม่น้ํานครนายก และ
แม่น้ําปราจีนบุรี

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๒ ง

๓๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใช้สอย จํานวนอาคาร
และจํานวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา ความถี่ และระยะเวลาในการ
เก็บตัวอย่างน้าํ (ออกตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบาย น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด)

๕ กันยายน ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

๔๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง ความถี่
และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของ
ประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด
ข้อ ๖ ของประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๓๙)
เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหล่งกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม

๒๔

๔๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําสงคราม

๘ กันยายน ๒๕๔๑

เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๒ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๔๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําพอง
แม่น้ําชี แม่น้ํามูล และลําตะคอง

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๓ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๔๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํา
แม่น้ําเพชรบุรี

๙ กันยายน ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๒ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๒๕

๔๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํา
แม่น้ําปากพนัง

๙ กันยายน ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๒ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๔๕

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําปัตตานี

๙ กันยายน ๒๕๔๒

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๒ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๔๖

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําตาปี
และแม่น้ําพุมดวง

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๒๖

๔๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําระยอง

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๔๘

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําจันทบุรี

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๔๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําตราด

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๒๗

๕๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําปิง

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๗ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๕๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําวัง

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๗ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๕๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํายม

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๗ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๒๘

๕๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําน่าน

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๗ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๕๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํากก

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๕๕

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําลี้

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๒๙

๕๖

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําอิง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๕๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํากวง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๕๘

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําจาง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๐

๕๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําป่าสัก

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําลพบุรี

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําน้อย

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๑

๖๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําสะแกกรัง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําลําปาว

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําลําเสียว

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๒

๖๕

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําลําชี

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๖

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําอูน

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําเลย

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๓

๖๘

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําแควน้อย

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๖๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําแควใหญ่

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๗๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําประแสร์

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๔

๗๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําพังราด

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๗๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําเวฬุ

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๗๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํากุยบุรี

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๕

๗๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๗๕

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๗๖

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๗๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๗๘

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

๗๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางปกครองสําหรับ
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก และ
อาคารประเภท ข
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางปกครองสําหรับ
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภทการเลี้ยงสุกร
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางปกครองสําหรับ
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภทที่ดินจัดสรร
เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําปราณบุรี

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ํากุยบุรี

๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

-

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

-

-

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

-

-

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

-

-

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ข้อ ๘ ของประกาศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน
ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๖

๘๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําชุมพร

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๘๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําหลังสวน

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๓๗

๘๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําตรัง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ข้อ ๘ ของ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๘๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําสายบุรี

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ข้อ ๘ ของ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหล่งน้ําผิวดิน

๘๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางปกครองสําหรับ
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

-

-

๓๘

๓. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางดิน จํานวน ๑ ฉบับ
ลําดับที่
๑

ประเภทอนุบัญญัติ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

เล่มที่
บทบัญญัติที่ให้อํานาจ
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง มาตรา ๓๒ (๖)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เล่มที่
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

๔. กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย จํานวน ๕ ฉบับ
ลําดับที่
๑

๒

ประเภทอนุบัญญัติ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง
เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
เทศบาลตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

บทบัญญัติที่ให้อํานาจ
มาตรา ๘๘

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง มาตรา ๘๘

๓๙

๓

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กําหนดอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตําบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอย
แบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

-

๕

ประกาศกรมควบคุมลพิษ

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้ง
สถานที่ฝังกลบกากของเสีย

๒๔ เมษายน ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

-

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เล่มที่
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๗๓ ก

บทบัญญัติที่ให้อํานาจ
มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๘๔ วรรคสอง

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖

เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๙๒

มาตรา ๘๘

๕. กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ จํานวน ๑๕ ฉบับ
ลําดับที่
๑

๒

ประเภทอนุบัญญัติ
กฎกระทรวง

เรื่อง
กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๔๗
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕)

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
(แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

มาตรา ๑๑
๔๐

๓

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖

เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๙๓

มาตรา ๑๑

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๙๓ ง

มาตรา ๑๑

๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๗ ง

มาตรา ๑๑

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

มาตรา ๑๑

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง

มาตรา ๑๑

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง

มาตรา ๑๑

๙

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง มาตรา ๑๑

๑๐

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง

๔
๕
๖

๗

๘

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

มาตรา ๑๑

๔๑

๑๑

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

มาตรา ๑๑

๑๒

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

มาตรา ๑๑

๑๓

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

มาตรา ๑๑

๑๔

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

มาตรา ๑๑

๑๕

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๗)

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

มาตรา ๑๑

๔๒

๖. กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดเขตควบคุมมลพิษ จํานวน ๑๐ ฉบับ
ลําดับที่
๑

ประเภทอนุบัญญัติ
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓ กันยายน ๒๕๓๕

เล่มที่
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๐

บทบัญญัติที่ให้อํานาจ
มาตรา ๕๙

๒

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ

๓ กันยายน ๒๕๓๕

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๐

มาตรา ๕๙

๓

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นเขตควบคุมมลพิษ

๘ ตุลาคม ๒๕๓๕

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๓๐

มาตรา ๕๙

๔

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เป็นเขตควบคุมมลพิษ

๘ ตุลาคม ๒๕๓๕

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๓๐

มาตรา ๕๙

๔๓

๕

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตหมู่เกาะพีพี ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ

๘ ตุลาคม ๒๕๓๕

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๓๐

มาตรา ๕๙

๖

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตควบคุมมลพิษ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๗ ง

มาตรา ๕๙

๗

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘

เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

มาตรา ๕๙

๘

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้
ท้องที่เขตอําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี
อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
และอําเภอหัวหิน กับอําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตควบคุมมลพิษ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

มาตรา ๕๙

๔๔

๙

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๐

ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กําหนดให้ท้องที่เขตตําบลหน้าพระลาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กําหนดให้ท้องที่
เขตตําบลมาบตาพุด ตําบลห้วยโป่ง ตําบลเนินพระ
และตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งตําบล ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง ทั้งตําบล และตําบลบ้านฉาง
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตําบล
รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต
เป็นเขตควบคุมมลพิษ

๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

มาตรา ๕๙

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๕ ง

มาตรา ๕๙

ฝ่ายกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑
กรมควบคุมมลพิษ
มีนาคม ๒๕๕๖_แก้ไข ๑๙ มี.ค. ๕๖

๔๕

