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 การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลาย
ทาน โดยผูศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. อุปถัมภ สายแสงจันทร 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผูชวยศาสตราจารย ชนะใจ เตชาวิทยาพร รองคณบดีฝาย
วิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ใหโอกาสไดทําการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี รวมทั้ง คุณตระการ ลีฬหว
รงค สถาปนิก บริษัท รูฟ อาคิเทค จํากัด ที่สนับสนุนขอมูลในการศึกษาวิจัยอีกทางหนึ่งดวย 
 
 ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ ทุกแหง ที่ใหความรวมมือเอ้ือเฟอขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ตลอดจนขาราชการ เจาหนาที่ที่เก่ียวของตางๆ และประชาชนในกลุม
กรณีศึกษาทุกๆ ตัวอยาง ทั้งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ไดรับความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางเจาของผูประกอบการทุกๆ ทาน
ทั้งในบริษัทฯ ออกแบบ, บริษัทฯ รับทํารายงานวิเคราะหฯ และผูประกอบการโรงแรม  
 
 ทายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณวรนารถ หลอวานิชรัตน ที่ใหความชวยเหลือใน
ทุกๆ ดานอยางเสมอมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย จนทําใหขาพเจาประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดอยางลุลวง และเปนผลสําเร็จไดดวยดี 
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จัดการทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ที่กําหนดใหโครงการพัฒนา ตองจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงโครงการอาคาร ประเภทโรงแรม โดยเฉพาะพ้ืนที่รอบจังหวัด
ภูเก็ต ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนหองพักของโครงการ ตั้งแต 80 
หองขึ้นไป ซึ่งปจจุบัน ไดมีการพัฒนาประเภทโครงการอาคาร ประเภทโรงแรม ในเขตพื้นที่
รอบจังหวัดภูเก็ต มากขึ้น และมีความเขาใจวาการพิจารณารายงานฯ มีความลาชา 
 จากการศึกษา พบวา สาเหตุของความลาชาในการขออนุญาติสวนใหญ มาจากมีการ
แกไขเพิ่มเติมในรายงานฯ หลายครั้ง ในหวขอไดแก การจราจร การปองกันอัคคีภัย สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม การจัดพ้ืนที่สีเขียว การใชประโยชนที่ ดิน การจัดการขยะมูลฝอย 
สุนทรียภาพ การระบายน้ํา การบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ ทั้งน้ี รวมถึงขอมูลเก่ียวกับรายละเอียด
โครงการที่ตองศึกษา 
 ทั้งนี้ ในการศึกษายังพบวา ความลาชาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการแกไขเพิ่มเติม
รายงานฯ หลายครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยอ่ืนๆ นอกจากนี้ พบวาในโครงการที่
กระบวนการพิจารณารายงานฯ ลาชาและใชระยะเวลามาก สวนใหญเปนอาคารประเภท
โรงแรม ที่มีจํานวนหองพักของโครงการ ตั้งแต 80 หองขึ้นไป และตั้งอยูในเขตเมืองและ
โดยรอบ จังหวัดภูเก็ต เกือบรอยละ 60 ซึ่งมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมรุนแรงมากกวา อาคาร
ประเภทอ่ืน ที่ตั้งอยูในสิ่งแวดลอมเดียวกัน 
 

DPU



ข 

Research Title: Report Factors for Environmental Impact Assessment to 
Property Develop Case Study: Phuket Hotel Building 

 
Name: Arun Sirijanusorn  Field of study: Dhurakij Pundit University 
Year: July 2552   Field of paper: Dhurakij Pundit University 
Field of paper research complete: Dhurakij Pundit University of reserach 
Page: 225 pp. 
 

Abstract 
 

  As the destruction of the environment is one of the most important problems 
affecting the country, the Thai government needs to take legal measures to deal with it. 
Environmental impact assessment is a tool in the field of natural resource and 
environmental management under the Enhancement and Conservation of National 
Environment Quality Act. B.E. 1992: NEQA: 1992 requires that owners of building 
development project including unity hotel projects with over 80 units at Phuket province 
under the Building Control Act submit reports about the environment impact of their 
projects. In this regard at Phuket province, it was found that, as there are a high 
number of unity hotel development projects at Phuket province, the assessment 
process of the reports about the environment impact have been delayed. 
  From the studies, the delay was due revisions of the reports regarding the 
issues of traffic, fire prevention, measures, economic and social conditions, green area, 
land use, waste management, aesthetics, sewer system, waste water treatment, use of 
water, light shading and detail information about the projects in question.   
 It was also found that the project reports were revised several times, 
moreover, the delayed and time-consuming consideration process was found in the 
project reports with over 80 units’ hotel buildings in the cities, which have a much more 
serious impact on the environment than the not with over 80 units hotel building in the 
same area. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

1.1.  ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 
 ปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ที่เสื่อมโทรมและถูกทําลายโดยการกระทําของ
มนุษยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน และที่เปนหนึ่งในปญหาสําคัญที่สงผลตอการทําลาย
สภาพแวดลอมอีกประการหนึ่ง ก็อาจจะมาจากการพัฒนาโครงการการลงทุน รวมทั้งการ
กอสรางโครงการตางๆ ซึ่งปญหาดังกลาวน้ี ไดสงผลกระทบตอคุณภาพการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนท่ัวไป ทั้งบริเวณพื้นที่ขางเคียงโดยรอบอยางมาก ทําให ภาครัฐจึงมีความพยายามที่
จะกําหนดขอบังคับ หรือกฎหมาย มาใชในการควบคุม กํากับดูแล และจัดการกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ ที่ทําใหสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการเหลาน้ัน ใหนอยที่สุด การบังคับใชทางกฎหมายก็เปนเคร่ืองมือ
หนึ่งที่ภาครัฐนํามาใชเพ่ือควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมเหลาน้ัน 
อาทิเชน กฎหมายควบคุมสภาพแวดลอมเขตพ้ืนที่เฉพาะ โดยเนนไปที่ 5 จังหวัดทองเที่ยว
สําคัญของประเทศไทย ไดแก ภูเก็ต เชียงใหม กระบ่ี หัวหิน และพัทยา กฎหมายผังเมือง
เฉพาะ และกฎหมายควบคุมอาคาร เปนตน ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดเหลาน้ี ไดรับผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม โดยตรงจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ อยางมาก 
 
 แตเน่ืองจากการควบคุมกฎหมายเหลาน้ี มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงาน 
แตละหนวยงานก็ใหความสําคัญในแตละประเด็นที่มีความแตกตางกัน บางหนวยงานก็มีการ
ละเลยที่จะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ันๆ  ดังน้ัน เพ่ือใหการควบคุมและจัดการกับกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาครัฐ จึงได
บัญญัติรูปแบบเพื่อมาใชกํากับ ดูแล และจัดหมวดหมูเร่ืองดังกลาวนี้ ที่เรียกวา พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และไดมีการบังคับใหผูลงทุนพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญทุกประเภท ในพื้นที่ 5 จังหวัดในขางตน ตองโครงการ
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือขออนุญาตกอนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการ และ
กอสรางอาคารตางๆ ของโครงการขึ้น ซึ่งการทํารายงานฉบับน้ี จะมีชื่อเรียกวา Environment 
Impact Assessment: EIA 
 

กลาวคือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ทั้งประเภทโครงการเพื่อการพัก
อาศัย การบริการชุมชน สถานที่พักตากอากาศ การจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
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ซึ่งในปจจุบัน จึงเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา การดําเนินงานจัดทํารายงานวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA ตั้งแตการจัดทํา จนกระทั่งถึงการพิจารณาเห็นชอบรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA จึงเปนสาเหตุอีกประการหนึ่ง ที่ผูลงทุนจะตองให
ความสําคัญ เน่ืองจากทําใหการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเกิดความลาชา ไมสามารถเปด
ดําเนินงานโครงการได ทําให เ สียโอกาสเชิงธุรกิจ และเปนปญหาตอการออกแบบ
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม ที่กอใหเกิดความลาชาออกไป อีกดวย 
 

ดังน้ัน จึงสมควรที่จะตองมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA กับแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม โดยผูวิจัยเนนเลือก
ทําการศึกษาเลือกโครงการ อาคารประเภทโรงแรมเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปนกรณีศึกษา 
เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ และลักษณะประเภทของการพัฒนาโครงการอีกประเภท ที่ไดรับความ
กระทบกระเทือนจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มากเชนเดียวกัน รวมทั้งจากการสํารวจเบื้องตน ก็
มีแนวโนมการดําเนินงานเกิดขึ้นใหมอยางสมํ่าเสมอ เพราะเปนเขตพื้นที่ ที่มีอัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมทองเท่ียวสูง (สรุปภาพรวมการทองเท่ียวไทย, 2551) แมอยูในชวงสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยก็ตาม ทั้งยั้งเปนกรณีศึกษาที่ผูลงทุน ไดรับปญหาจากเร่ืองนี้อยางชัดเจน ดัง
แผนภาพที่ 1.1. 
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ความตองการท่ีจะลงทุนธุรกิจ
โรงแรมตากอากาศเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวนหองต้ังแต 80 ยูนิตข้ึน
ไป ตองยื่นรายงาน EIA 

จัดทํารายงาน EIA สง สผ. ใชมาตรา ทวิ 39 เพ่ือ
กอสรางกอน 

ไมผาน / แกไข  
รายงานฯ 

ดําเนินการกอสราง 
(ตอกเสาเข็ม / สรางฐาน

ไมผาน / แกไข  
รายงานฯ 

 

ชะลอการกอสราง 

 

ดําเนินการกอสราง 

 

เปดโครงการ 

 

ปรับแกแบบโครงการ 
 

คืนเงินลูกคา 

สงผลใหโครงการลาชา 
ดําเนินการกอสราง 

 

จัดทํารายงาน EIA 

ขอเพ่ิมจํานวนหองพัก 
ตั้งแต 80 ยูนิตขึ้นไป) (

จํานวนหองนอยกวา 80 ยูนิต 
ไมตองยื่นรายงาน EIA 

 
 

แผนภาพที่ 1.1. แสดงที่มาและความสําคญัของปญหาการวิจัย 
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1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ ความเสียหายและความลาชา ที่เกิดจากการทํา

รายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environment Impact Assessment) 

กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

2. ศึกษาการดําเนินแนวทางการจัดทํารายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

อาคารประเภทโรงแรม เขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

3. ศึกษาปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ระหวาง

การจัดทํารายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม: EIA กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย อาคารประเภทโรงแรม 

เขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

4. ศึกษาถึง แนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ การแกไขปจจัยที่มีผลกระทบ ความ

เสียหายและความลาชา ที่เกิดจากการทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(Environment Impact Assessment) กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

 
1.3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผลลัพธที่จะไดรับจากการวิจัย และขอมูลที่ได จะสามารถใชเปนแนวทางอางอิง

ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย อาคารประเภทโรงแรม 

2. การท่ีรับทราบกระบวนการ ขั้นตอน รวมทั้ง รายละเอียดการดําเนินจัดทํา

รายงานฯ ตามสภาพแวดลอม จะชวยลดความลาชาในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย อาคารประเภทโรงแรม 

3. นอกจากปจจัยดานอ่ืนๆ แลว ปจจัยทางดานกฎหมายที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

นาจะเปนสงผลกระทบที่สําคัญ ตอการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย อาคาร

ประเภทโรงแรม ที่เกิดคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น ขณะชวงการศึกษาความเปนไปได

ทางดานกฎหมายของการเตรียมงานโครงการ (Pre Construction) 
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1.4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: 

EIA กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยศึกษาตั้งแตขั้นการเตรียมงาน

โครงการ (Pre Construction) ขั้นการกอสรางโครงการ (Under Construction) 

และขั้นการสงมอบโครงการ (Post Construction) แตจะไมลงในรายละเอียดมาก

นัก โดยเนนการเขาใจในภาพกวาง สําหรับเพ่ือใชในการบริหารจัดการโครงการ 

เทาน้ัน 

2. ศึกษาการดําเนินการและปญหา ระหวางการจัดทํารายงานฯ และพิจารณา

เห็นชอบรายงานฯ กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยคัดเลือกโครงการ 

ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล เขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เปนกรณีศึกษาหลัก 

โดยเฉพาะโครงการที่จัดทํารายงานฯ และเสนอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ตั้งแตการบังคับใช พรบ.สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 โดยเนนในชวงเวลาท่ีภาครัฐ

สงเสริมการพัฒนาในพื้นที่การทองเที่ยว คือ ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2547 – 

มีนาคม 2551 รวม 4 ป ทั้งน้ี เนื่องจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภท

ดังกลาว มีการพัฒนาโครงการและกอสราง รวมทั้งการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

แมในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางในปจจุบัน นอกจากนั้น จากการศึกษาสถิติ

การเสนอรายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เบื้องตน พบวา 

ชวงเวลาดังกลาวการจัดทํารายงานฯ และเสนอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

โครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล สวนมากจะเปนพ้ืนที่จังหวัด

ภูเก็ต เกือบรอยละ 60 กลาวคือ มีจํานวนโครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศ

ชายทะเล พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งสิ้น 39 โครงการ จากจํานวนโครงการโรงแรม

ตากอากาศชายทะเล ทั้งสิ้น 39 โครงการจากทั่วประเทศ และโครงการทั้งหมด

ตามที่กลาวมานี้ ประสบปญหาความลาชาของโครงการ และเลื่อนการเปด

โครงการทั้งสิ้น 

3. การดําเนินการ และปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

และการจัดทํารายงานฯและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ จะตองปฏิสัมพันธกับ

บุคคล และหนวยงานหลายๆ ฝาย ทั้งภาคราชการและเอกชน ดังน้ัน เพ่ือให

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการปฏิกิริยาทั้งสวนภาคธุรกิจ และวิชาชีพ

อยางชัดเจน จึงใหความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะภาครวม ที่มุงเนนการ
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4. สรุปผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการจัดทํารายงานฯ และพิจารณา

เห็นชอบรายงานฯ กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยเปรียบเทียบ

ความเหมือน และความแตกตางของทฤษฎี กับหลักการและการบริหารจัดการ 

รวมทั้งสรุปปญหา โดยการวิเคราะหจากความคิดเห็นของ นักลงทุน สถาปนิก 

วิศวกร ผูจัดทํารายงานฯ นักส่ิงแวดลอม ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นที่

เก่ียวของ ตรวจสอบถึงสถิติและผลการพิจารณารายงานฯ โดยคณะกรรมการ

ควบคุมสิ่งแวดลอมในการใหอนุญาตโครงการนั้นๆ 

 
1.5. วิธีของการดําเนินงานและระเบียบวิธีวิจัย 
 

1.5.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการดําเนินงาน และปญหาระหวางการจัดทํา

รายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ กับการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย โดยคัดเลือกโครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล เขต

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เปนกรณีศึกษาหลัก เน่ืองจากเปนประเภทของอาคาร พ้ืนที่มี

กิจกรรมการตอพัฒนาโครงการ รวมทั้งการออกแบบและกอสรางอยางเปนที่นิยม

ลงทุนอยางสมํ่าเสมอ และยังปรากฏชัดเจน กลาวคือ มิถุนายน 2547 – มีนาคม 

2551 มีจํานวนโครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล เขตพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต ทั้งส้ิน 39 โครงการ และโครงการทั้งหมดตามที่กลาวมาน้ี ประสบปญหา

ความลาชาของโครงการ และเลื่อนการเปดโครงการทั้งสิ้น 

2. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ ทั้งการพัฒนาโครงการ การออกแบบสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรมประเภทโรงแรมตากอากาศ ขอกฎหมายตางๆ กับรายงานวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA การจัดทํารายงานฯ และการพิจารณารายงานฯ ของ

คณะกรรมการฯ โดยอางอิงจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ อาทิเชน เอกสารทาง

วิชาการ ขอมูลสถิติการพิจารณาเห็นชอบฯ เอกสารราชการ ตําราการพัฒนา

โครงการ และเกณฑวางกรอบการออกแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เปนตน 

3. ศึกษาการดําเนินการ และปญหาการจัดทํา รวมทั้งการพิจารณาเห็นชอบรายงาน

ฯ กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยการ
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- นักลงทุนอสังหาริมทรัพย อาคารประเภทโรงแรมตากอากาศ   

1. บริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 จํานวน 5 บริษัท 

       2. บริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แต

ทําโครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 10 บริษัท 

- สถาปนิก วิศวกร 

1. บริษัทฯ ที่ออกแบบฯ สถาปตยกรรม ที่ตั้งในเขตพื้นที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ต

 จํานวน 5 บริษัท 

        2. บริษัทฯ ที่ออกแบบฯ สถาปตยกรรม ที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แตท

โครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 บริษัท 

- ผูจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. บริษัทฯ ที่รับบริการจัดทํารายงานฯ ที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 จํานวน 5 บริษัท 

        2. บริษัทฯ ที่รับบริการจัดทํารายงานฯ ที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แตทํา

โครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 บริษัท 

- นักสิ่งแวดลอม กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดลอม 

        1. นักสิ่งแวดลอม ระดับ 6 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย เขต  

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

        2. นักสิ่งแวดลอม ระดับ 7 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย เขต

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

- ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่น 

1. หัวหนาฝายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

นักผังเมือง จังหวัดภูเก็ต 3. 

4. หัวหนาฝายงานสถาปตยกรรม เทศบาลนครภูเก็ต 

5. หัวหนาฝายงานวิศวกรรม เทศบาลนครภูเก็ต 

6. ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลนครภูเก็ต 
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7. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลปาตอง 

8. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลกมลา 

9. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลบอทราย 

 
1.5.2. วิธีการศึกษา 
1. ทําการศึกษาจากขอมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัย รวมทั้งขอมูลตางๆ ใน 

เก่ียวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ประเภทโรงแรมตากอากาศ

ชายทะเล และ พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 

2. ทําการรวบรวม และศึกษาขอมูล ดังตอไปน้ี 

- ขอมูลรายละเอียดทั่วไป อาทิเชน การศึกษาความเปนไปไดโครงการ การ

ออกแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ของ ประเภทโรงแรมตากอากาศ

ชายทะเล เบื้องตน 

- กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งสวนของผังเมืองและส่ิงแวดลอม 

3. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการรายงานวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม: EIA กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

4. หาแนวทางวางกรอบแนวทางปรับปรุง แกไข พัฒนา จากผลการวิเคราะหที่ได ที่

เหมาะสม 

5. นําแนวทางที่ไดไปสรางแบบสอบถาม ดําเนินการสอบถามจากกลุมตัวอยาง แลว

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง หาแนวทางวางกรอบ เพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาของ

โครงการตอไป 

6. วิเคราะห แนวทางวางกรอบปรับปรุง แกไข พัฒนาของโครงการ 

7. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไข พัฒนาของโครงการ 
 
1.5.3. เคร่ืองมือที่ใช 
1. การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
2. แบบสัมภาษณแบบคําถามปด (Close Ended Question)  

 
1.6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของการดําเนินงานวิจัย 
 

1. เพ่ือแสดงถึงปจจัยที่มีผลกระทบสําคัญ ระหวางขั้นตอนการจัดทํารายงานฯ จนถึง

การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA กับการพัฒนา
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2. เป นข อ มูล เ พ่ื อการ พัฒนา  และปรั บปรุ งการ พัฒนาโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย การจัดทํารายงานฯ และพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA ตาม พรบ.สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 

3. สําหรับใชเปนขอมูลอางอิง ในแนวทางการศึกษาความเปนไปของโครงการ

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย สวนของการศึกษาความเปนไปไดทางดาน

กฎหมาย 

 
1.7. คําสําคัญ (Keywords) 
 

1. พรบ.สิ่งแวดลอมแหงชาติ คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

2. การดําเนินการผลกระทบส่ิงแวดลอม คือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ

วิธีการที่กําหนดขึ้นเพื่อการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3. สผ. คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

4. ผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ สถาบันอุดมศึกษา หรือนิติบุคคล ที่

ไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ คณะกรรมการที่มี

อํานาจหนาที่พิจารณาใหความเปนชอบหรือไมเห็นชอบรายงานฯ 

6. รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม Environment Impact Assessment: EIA คือ 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7. ผูประกอบการ คือ ผูที่ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภท

ตางๆ (Developer) 

8. บริษัทที่ปรึกษาและปฏิบัติวิชาชีพออกแบบสถาปตยกรรม คือ นิติบุคคลที่

ใหบริการวิชาชีพออกแบบสถาปตยกรรม 

9. บริษัทที่ปรึกษารับบริการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ นิติบุคคลที่

ใหบริการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับใบอนุญาต

การประกอบกิจการจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

10. บริษัทที่พัฒนาลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย คือ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ

พัฒนาที่ดิน 
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1.8. แผนการดําเนินงานการศึกษาวิจยั  
 
 แผนการดําเนินงานการศึกษาวิจัยดังกลาว จะแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ ไดแก การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ที่ครอบคลุมทั้งขอกฎหมายและลักษณะของการลงทุน
อสังหาริมทรัพย ประเภทโรงแรม, การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหประเมินผล และการสรุป
และอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งจะใชระยะเวลาการศึกษาวิจัยทั้งหมด 240 วัน โดยมีรายละเอียด 
ดังตามตารางที่ 1.1.  
 

ระยะเวลา 
แผนการดําเนินงาน มี.ค. 52 เม.ย. 52 พ.ค. 52 มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ส.ค. 52 ก.ย. 52 ต.ค. 52 

 

       

ทบทวนเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การรวบรวมขอมูล         
-  จัดสรางเครื่องมือ
(แบบสอบถาม)   

 
     

-  ดําเนินการติดตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ขอความรวมมือการเก็บ
รวบรวมขอมูล   

 

     

-  ดําเนินการรวบรวมขอมูล         

การวิเคราะหประเมินผล         

-  ตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับ         

-  วิเคราะหประมวลผล         

        สรุปผล และอภิปรายผล 

 

ตารางที่ 1.1. แผนการดําเนินงานการศึกษาวิจัย  
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บทที่ 2 
 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

2.1.  ที่มาของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ Environmental Impact Assessment: EIA 
เปนมาตรการเพ่ือการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป สําหรับประเทศ
ที่พัฒนาแลว ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือออสเตรเลีย ซึ่งการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ิมมีการจัดทําขึ้นครั้งแรกตางประเทศ เม่ือป พ.ศ. 2512 โดยอยูในบทมาตราสวนหน่ึงของ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ1 กอนจะเร่ิมแพรหลายสูประเทศตางๆ ในป พ.ศ. 2515 
ซึ่งในการประชุมวาดวยสิ่งแวดลอมระดับนานาชาติ ณ กรุงมาริด ประเทศสเปน มีวัตถุประสงค
ในการประชุมเพ่ือ “ใหแตละประเทศเริ่มตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม ที่กําลังจะเปนปญหา
ใหญ ที่ทําใหโลกเสียสภาพสมดุล” 2 ในป พ.ศ. 2532 จึงเปนเสมือนกาวยางแรก ที่สงผลให
ทุกๆ ประเทศ เริ่มเล็งเห็น และใหความสําคัญทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ิมมาขึ้น ทั้งในเรื่องของ
การตราบทกฎหมาย วิธีการควบคุมและดําเนินการ รวมทั้งบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน (ทวีวงศ 
ศรีบุรี, 2541: 16
 
 โดยในการประชุมคร้ังน้ัน ประเทศไทยก็ไดสงตัวแทนเขารวมประชุมดานส่ิงแวดลอม
ดังกลาวน้ีดวย และไดปฏิบัติตามขอเสนอในที่ประชุม ซึ่งไดมีมติเสนอใหมีมาตรการและแนว
ทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขึ้น และใหประเทศตางๆ ที่เขารวมประชุม เพ่ือออก
แนวทางและวางกรอบขอกฎหมายที่จะนํามาบังคับใชในแตละประเทศ พรอมทั้งจัดตั้ง
หนวยงานสําหรับรับผิดชอบในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแตละประเทศขึ้น 
อยางไรก็ตามการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ยังไมเปนที่แพรหลายและการ
ใหการตอบรับ การปฏิบัติตาม รวมทั้งเห็นประโยชนตอการทํารายงานฉบับน้ีสูประชาชน ดัง
ปรากฎเหตุการณความไมเขาใจระหวางประชาชนและผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งหนวยงานภาครัฐที่เปนผูที่กํากับ ดูแล และควบคุมอีกดวย เชน กรณีศึกษาอาคาร
ประเภทอาคารชุด (Condominium) หรืออาคารที่พักอาศัยรวม (Apartment) ไมสามารถขอจด
ทะเบียนอาคารชุดหลังจากกอสรางเสร็จตามกฎหมายได เน่ืองจากผูประกอบการ มิไดจัดทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไวกอนการขออนุญาตกอสรางอาคาร เพราะชวงเวลาที่

 
1
 บัณฑิต จุลาศัย,  การทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548), หนา 11-13 
2
 เรื่องเดียวกัน, หนา 18-19 
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 ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญและคามสัมพันธของการทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ Environmental Impact Assessment: EIA กับการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรมและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากขอกฎหมายฉบับน้ี ผูวิจัย จึงไดทําการศึกษาถึงหลักทฤษฎี หลักวิชาการ ขั้นตอน
การดําเนินงาน ความรูความเขาใจ และปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตองทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีผลตอโครงการ โดยเนนลักษณะของโครงการและพื้นที่ ที่
ไดรับผลกระทบสูงสุด คือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทโรงแรมตากอากาศ (Hotel 
Resort) เขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนเขตพื้นที่ ที่ขอกฎหมายฉบับนี้ บังคับใชอยางเขมขน  
 
2.2.  ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยทั่วไป 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ Environmental Impact Assessment: EIA 
เปนมาตรการดานส่ิงแวดลอม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลใจเรื่องปญหาดานส่ิงแวดลอมที่ทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และเปนมาตรการดานสิ่งแวดลอมนานาประเทศ ใชเปนเครื่องมือสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในประเทศของตนเองและไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามความเหมาะสมแตละพ้ืนที่ของประเทศ โดย
จะตองอยูบนพื้นฐานกรอบความเขาใจของตัวบทกฎหมาย โดยทั่วไปดังตอไปน้ี 

 
 2.2.1. คํานิยามของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  
 ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ Environmental Impact Assessment: 
EIA มีความหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ดังน้ี 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม3 คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมจากโครงการหรือกิจกรรม
ประเภทตางๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอม  หรือสภาพแวดลอมที่อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนตอโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ทั้งในทางบวกก็ดี หรือทางลบก็ดี หรือเพ่ือการ
เตรียมควบคุม ปองกัน หรือแกไขกอนการตัดสินใจดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งมี
ความสอดคลองกับความหมายที่นักวิชาการ นักส่ิงแวดลอม สถาปนิก และหนวยงานอื่นๆ ได
กําหนดนิยามไวไดดวยตัวอยาง ดังตอไปน้ี 

                                                 
3 สมาคมสถาปนิกสยามฯ, รวมกฎหมาย อาษา: พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพประชารุงเรือง, 2548), หนา 8-10 
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- การนําเสนอวัตถุประสงคของการพัฒนาอันอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
- การนําเสนอสภาพแวดลอมในปจจุบันที่ไดรับผลกระทบ 
- การประเมินความเปนไปไดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
- การออกขอกําหนดเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม 
- การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
- การจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือลดผลกระทบ 
- การจัดแผนหรือมาตรการเพ่ือดําเนินงานโครงการ เนนดานสภาพแวดลอม 

 
 การประเมินผลกระทบทางธรรมชาติ4 หมายถึง การศึกษาเพ่ือคาดการณผลที่จะ
เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม ที่มาจากการดําเนินงานโครงการ อีกทั้งเพิ่มขอเสนอแนะวิธีการลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เพ่ือใหโครงการสามารถดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม โดยไมทําลายทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม5 เปนการศึกษาผลกระทบของกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นอันอาจจะเกิดการสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม บริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบพื้นที่
โครงการ บนพ้ืนฐานการคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบ รวมทั้งมาตรการติดตามและตรวจสอบที่เหมาะสม 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือที่ชี้ใหเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการหรือกิจการตางๆ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งเปนการเตรียมการเพ่ือ
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาของสิ่งแวดลอม (บัณฑิต จุลาศัย, 2541: 209)  
 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หมายถึง กิจกรรมในการจําแนกและการคาดคะเน
ผลกระทบกอนการดําเนินงานการพัฒนา ตอส่ิงแวดลอมชีวกายภาพ และสุขภาพมนุษย โดยใช
ขอกําหนดของนโยบาย โปรแกรมและวิธีการดําเนินงานโครงการตลอดจนขอชี้แนะแนว
ทางแกไขผลกระทบที่จะมีตอสภาพแวดลอมดวย (ทวีวงศ ศรีบุรี, 2541: 11) 
 
 EIA คือ การตรวจสอบและประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากจุดประสงค แผนงาน 
หรือแนวทางปฏิบัติโครงการตางๆ ที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ชีววิทยา 
วัฒนธรรม สังคม พรอมทั้งจะตองเก่ียวเนื่องทั้งภูมิประเทศของแตละพ้ืนที่  

 
4
 กนกพร สวางแจง,  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นพ้ืนฐาน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), หนา 18-20 
5
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, คูมือกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชน รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม. (กรุงเทพฯ: ฝายพัฒนาและผลิตสื่อ, 2547), หนา 24-28 
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 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม6 คือ การประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ตางๆ ที่มีตอคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ทั้งดานคุณภาพอากาศ น้ํา ดิน นิเวศนวิทยา 
เศรษฐกิจ สังคม การจัดการขยะมูลฝอยและการใชประโยชนพ้ืนที่ โดยอางอิงจากขอมูลและ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม 
ในการดําเนินการและแกไขปญหาของสิ่งแวดลอม 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม7 หรือ Environmental Impact Assessment: EIA 
จึงเปนขบวนการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมวางแนวทางปองกันใหเกิดผล
กระทบส่ิงแวดลอมที่นอยที่สุด โดยมีจุดประสงคสําคัญ เพ่ือการตรวจสอบ สรุปขอมูลกอนทํา
การตัดสินใจดําเนินงานโครงการ  
  
 จากคํานิยามของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่หลากหลายดังกลาว สามารถ
จะจําแนกสาระสําคัญ ไดดังตอไปน้ี 
 

ขบวนการ จุดประสงค แนวทางหรือเคร่ืองมือ ผลสรุป 

พิสูจน ชวยในการตัดสินใจ วิทยาศาสตร ทางเลือก 

การประเมิน ประเมิน สังคม เศรษฐกิจ ขาวสาร 

การกําหนด ทดสอบ ดําเนินการอยางเปนระบบ ขอกําหนด 

การเตรียมการ คาดการณ   แนวทางปฏิบตั ิ

การจําแนก เตรียมการ   แผนการดําเนินงาน 

  เพ่ือคนหา   มาตรการ 

      การตัดสินใจ 

        
 
ตารางที่ 2.1. แสดงการจําแนกสาระสําคญัของคํานิยามของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 จากคํานิยามในขางตน และสาระสําคัญดังกลาว ผูวิจัยสามารถที่จะสรุปไดวา การ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ การพยากรณผลกระทบที่จะเกิดจากการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม โดยการประเมินแผนการดําเนินการหรือกิจกรรมอยางมีระบบ ดวย
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือการตัดสินใจวางแผนการดําเนินการ
                                                 
6 เรื่องเดียวกัน, หนา 18-19 
7 Center, Lawy W. Environment Impact Assessment, (3rd editions. New York: McGraw-
Hill), 2004: Page 45-48 
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 2.2.2. หลักการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งริเร่ิมในขอกฎหมายสิ่งแวดลอม (NEPA)9 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ. 2512 ไดกําหนดใหโครงการอสังหาริมทรัพยทุกๆ โครงการ 
ทุกประเภท ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โดยจะมีสาระสําคัญในการวิเคราะหผลกระทบตางๆ ดังตอไปน้ี  
 

- ใชเปนการเผยแพร ประเมินผลกระทบซึ่งเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจของโครงการอสังหาริมทรัพย 

- การประเ มินผลกระทบตองใช ระบบสหสาขาวิชาการ  ( Interdisciplinary) 
เพ่ือใหการปฏิบัติ บรรลุผล โดยยึดหลักที่วา การประเมินที่ดียอมนําไปสูการ
ตัดสินใจที่ดี การตัดสินใจที่ดี ยอมนําไปสูโครงการที่ดี ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวา 
โครงการนั้นๆ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมดวย10 

 (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กองสงเสริมและเผยแพร 2542: 2) 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและตัดสินใจที่ดี จะขึ้นอยูกับกลไกที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 

- ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจลงทุน หรือผูที่มีอํานาจอนุมัติโครงการ ตองผานการ
พิจารณาอยางรอบคอบมาแลววา โครงการนั้นๆ จะสงผลกระทบที่รุนแรงหรือไม 
และจะสงผลกระทบอยางไร ดังน้ัน ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือผูที่มีอํานาจอนุญาต
โครงการ จะตองมีความรูและประสบการณ มากเพียงพอที่จะทําการวิเคราะห
ผลกระทบเหลาน้ันๆ ได พรอมทั้งสามารถประเมินถึงคุณประโยชนและโทษ ที่
ประชาชนไดรับจากการที่โครงการนั้น เกิดขึ้นเปนรูปธรรม คือ กอสรางแลวเสร็จ 

                                                 
8 เรื่องเดียวกัน, หนา 32-35 
9 NEPA มีชื่อยอมาจาก The National Environmental Policy Act เปนหนวยงานสากลท่ีมี
หนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล ที่เก่ียวกับขอกฎหมายสิ่งแวดลอม ที่แตละประเทศจะกําหนดใช ซึ่ง
จะเปนการควบคุมเชิงนโยบาย กรอบของขอกฎหมาย ไมลงในรายละเอียดมากนัก 
10 เรื่องเดียวกัน, หนา 32-33 
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- ประชาชนตองไดรับขอมูลและรายละเอียดที่เก่ียวของกับโครงการที่ถูกตองจากทุก
ฝายและประชาชนตองมีสวนรวมในการพิจารณา ตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต
โครงการตลอดทั้งขบวนการ รวมถึงการตัดสินใจในการบัญญัติบังคับ กฎหมายที่
อาจจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

- กฎหมายที่เก่ียวของกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการอนุญาต
โครงการ จะตองมีสภาพการบังคับใชครอบคลุมทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับ
โครงการ ทั้งการลงโทษเมื่อมีการละเมิด ฝาฝนกฎหมายนั้นๆ และการบังคับให
ปฏิบัติตามการตัดสินของผูพิจารณาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 2.2.3. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
  
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง ที่เขารวมการประชุมดานส่ิงแวดลอมนานาชาติ ณ กรุง
มาดริด ประเทศสเปน พ.ศ. 2532 และนําขอเสนอเรื่องแนวทางรองรับปญหาดานสิ่งแวดลอมใน
ที่ประชุมมาปฏิบัติ ดังขอความวา “เม่ือผูแทนประเทศไทยไดกลับมา ก็เร่ิมนําแนวความคิดจาก
การประชุมมาดําเนินโครงการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนจุดเริ่มของการ
ออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมขึ้นมาครั้งแรกของประเทศไทย”11 (ทวีวงศ ศรีบุรี, 2541: 16) 
ซึ่งการริเริ่มดังกลาวปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงรชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งไดมีการกําหนด
นโยบายดานสิ่งแวดลอมขึ้นเปนคร้ังแรกในมาตรา 77 และ 97 วา “รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุล
ของสภาพแวดลอมและความงามของธรรมชาติ รวมทั้งปาไม ตนน้ํา ลําธาร และนานน้ํา 
นอกจากน้ี รัฐก็ยังพึงบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด และพึงขจัดสิ่งเปนพิษ ซึ่งได
ทําลายสุขภาพและอนามัยของประชาชน”12 (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กองสงเสริมและ
เผยแพร 2542: 3) 
 
 จากแนวทางดังกลาว จึงเปนที่มาของ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดมีการกําหนดใหโครงการตางๆ ทําการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมคร้ังแรก โดยระบุวัตถุประสงคที่สําคัญของการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ไวดังตอไปน้ี 
 

- เพ่ือจําแนกและอธิบายในเชิงปริมาณเทาที่สามารถจะทําได เก่ียวกับทรัพยากร
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ของมนุษยที่จะถูกกระทบกระเทือนกันไป อัน

                                                 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 35-37 
12 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, คูมือขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม. (กรุงเทพฯ: ฝายพัฒนาและผลิตสื่อ, 2547), หนา 32-34 
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- เพ่ืออธิบายในเชิงปริมาณเทาที่จะสามารถทําไดเก่ียวกับขนาดของผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบวกในแงการสงเสริมทรัพยากรส่ิงแวดลอมและคุณคาตางๆ 
ของมนุษย กับทางลบในแงการทําลายสิ่งแวดลอมเทาน้ัน 

- พิจารณารวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีเพ่ือจะไดมีการ
พิจารณาในรายละเอียดที่เ ก่ียวกับวิธีการตางๆ ทั้งในการออกแบบหรือการ
วางแผนโครงการ เพ่ือใหเกิดผลเสียหายนอยที่สุด โดยไดผลดีมากที่สุดดวย 

- เพ่ืออิบายทางเลือกตางๆ ของโครงการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน แต
สามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาไดเหมือนกัน การน้ีใหกลาวถึงรายละเอียด
กับผลกระทบการเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากการคัดเลือกโครงการ
แตละทางดวย 

 (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อางถึงใน ทวีวงศ ศรีบุรี, 2541: 13) 
 
 อยางไรก็ตามหลังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ปรากฎวามีการ
วิเคราะหสิ่งแวดลอมไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งน้ีเกิดจากพระราชบัญญัติดังกลาวไมได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว ไมมีความแนชัดในอํานาจหนาที่ของหนวยงานรับผิดชอบ 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2544 การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จึงไดรับการพัฒนาและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการที่สามารถปฏิบัติไดจริง เปนการเริ่มตนการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย ดังขอความที่วา 
 
 “ในการจัดทํารายงาน EIA กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(ในขณะน้ัน) ไดออกประกาศกําหนดใหโครงการหรือกิจกรรบางประเภทและบางขนาด ตอง
จัดทํารายงาน EIA มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2524 ซึ่งถือไดวาเปนการเร่ิมตน
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของเมืองไทย” (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, กองสงเสริมและเผยแพร 2542: 6) 
 
 หลังจากน้ันการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็มีการปรับปรุงแนวความคิด กําหนด
กฎเกณฑระเบียบ วิธีการปฏิบัติใหชัดเจนขึ้นในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 ซึ่งระบุวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวดังตอไปน้ี 
 

- เพ่ือจําแนกทํานายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ โดยการ
เปรียบเทียบกับสภาวะที่ไมมีโครงการและเพ่ือเตรียมการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตั้งแตขั้นวางแผนโครงการ ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการแกไขปญหาที่
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- เพ่ือใหมีการนําปจจัยทางสิ่งแวดลอม มาชวยในการวางแผนโครงการและตัดสินใจ
ดําเนินงานโครงการ 

(สํานักงานนโยบายและแผน อางถึงใน ทวีวงศ ศรีบุรี, 2541: 14) 
 
 การปรับปรุงขบวนการวิเคราะหผลกระทบใน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2547 มีเจตนารมณในการปรับปรุงเพ่ือวัตถุประสงค
ดังตอไปน้ี 

- เพ่ือปรับปรุงระบบ EIA ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในการอนุมัติโครงการ กลาวคือทั้ง
โครงการของรัฐและโครงการเอกชน มีระบบการทํางานแยกจากกันโดยชัดเจนวา 
ใครมีอํานาจอนุมัติโครงการของรัฐ ใครมีอํานาจอนุมัติโครงการเอกชน 

- ปรับปรุงในเรื่องกระบวนการใหความเห็นชอบ คือ การใหความเห็นชอบรายงาน 
EIA จะผานความเห็นชอบหรือไมผานการทํารายงานวิเคราะหสิ่งแวดลอมนั้น 
ในสวนโครงการของเอกชนใหคณะกรรมการผูชํานาญการเปนผูพิจารณา ซึ่ง
เปลี่ยนไปจากเดิมที่ผูใหความเห็นชอบเปนหนวยงานของรัฐ คือ สวล. และในสวน
ของโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบ คือ คณะรัฐมนตรี 

 (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กองสงเสริมและเผยแพร 2542: 6) 
 
 เจตนารมณในการปรับปรุง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2547 ดังกลาวปรากฎสาระสําคัญที่เก่ียวของกับการดําเนินการจัดทําและ
พิจารณาความเห็นชอบรายงานฯ ดังตอไปน้ี  
 

- กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนที่ มีผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม  ที่จะตองมีการทํารายงาน  EIA 
ไวอยางชัดเจน13 

- กําหนดใหจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: EIA กอนการ
กอสรางหรือดําเนินโครงการ ในกรณีโครงการที่ตองผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตองจัดทํารายงานฯ ตั้งแตทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

- กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม: EIA ไวอยางชัดเจน โดยกําหนดให กองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม มาตรวจสอบขอมูลรายงานเบื้องตนภายใน 15 วัน ถารายงานฯ ไมมี

 
13 มีประเภทโครงการที่เขาขายตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA 
ในปจจุบัน ทั่วไปบนพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จํานวน 22 โครงการ 
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- คณะกรรมการผูชํานาญการจะตองพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ถาไมแลวเสร็จในระยะที่กําหนดจะมีผลให
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นผานความเห็นชอบ 

- เม่ือคณะกรรมการมีมติไมเห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการนั้นๆ แลว จะแจงใหเจาของโครงการรับทราบ และแกไขตามประเด็นท่ี
คณะกรรมการนําเสนอ กอนนํากลับเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการใหม ซึ่งตองพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 

- กําหนดใหหนวยงานที่มีหนาที่ออกใบอนุญาตรอการสั่งอนุญาต จนกวารายงานฯ 
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ และเม่ือรายงานฯ ไดรับ
ความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ออกใบอนุญาตสั่งอนุญาตได โดยใหนํา
มาตรการที่เสนอในรายงานฯ กําหนดเปนเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และถือวา
เปนเง่ือนไขในการอนุญาตน้ันดวย 

- กําหนดคุณสมบัติผูที่สามารถจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผูที่
จัดทําตองเปนนิติบุคคล ที่มีผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 
คน15 และไดรับใบอนุญาตรับรองคุณสมบัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทยหลังป พ.ศ.2547 ยังคงปรากฎ
อุปสรรคในการดําเนินงาน เชน เจาของโครงการไมเห็นความสําคัญ ไมเขาใจหลักเกณฑ และ
ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ขาดผูชํานาญการในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และไมมีการกําหนดบทลงโทษผูที่ฝาฝนชัดเจน ทั้งน้ีสํานักงานนโยบายและแผน 
ไดเล็งเห็นอุปสรรคดังกลาวและไดพยายามปรับปรุงเพ่ิมเติม แนวทางในการจัดทําและพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน โดยการริเริ่มใหมีการจัดทําและ
พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน การกําหนดประเภทและ
ขนาดโครงการ รวมทั้งขั้นตอนการเสนอรายงานฯ การเพ่ิมบทลงโทษสําหรับเจาของโครงการ

 
14 มีหนาที่มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมกําหนด 
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข. 
15 ผูสําเร็จการศึกษาอยางต่ําในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
นิเวศวิทยา หรือสุขาภิบาล หรือเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ข. 
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2.3.  การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการ

ชุมชนและสถานที่ตากอากาศ 
 
 รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นแสดงรายละเอียดของ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือจัดสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและพิจารณา
เห็นชอบวามีการวิเคราะหถูกตอง บนพื้นฐานความเปนจริงและนาเชื่อถือหรือไม โดยทั่วไปแลว
หนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะกําหนดแนวทาง 
ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เพ่ือเปนแบบแผนใหเจาของโครงการและ
ผูเก่ียวของใชปฏิบัติ 
 
 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
และพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ไดจําแนกโครงการตางๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม กําหนดใหตองจัดทํารายงานฯ เปนกลุมตามลักษณะและขนาดของโครงการ 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เชน กลุมงานพลังงาน กลุม
งานคมนาคม กลุมงานเหมืองแร กลุมงานกอสราง เปนตน โดยแตละกลุมงานจะกําหนด
หลักเกณฑ ระเบียบ และโครงรางรายงานฯ เพ่ือใหผูมีสิทธิที่จัดทํารายงานฯ และผูที่เก่ียวของ
กับการจัดทํารายงานฯ ทราบขอบเขตของในการศึกษา และเปนแนวทางการจัดทํารายงานฯ ที่
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ ดังเชนโครงรางจัดทํารายงานฯ ของโครงการที่พัก
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่ตากอากาศน้ี 
 
 2.3.1. โครงรางรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการท่ีพักอาศัย บริการ
ชุมชนและสถานที่ตากอากาศ 
  
 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบรายงานฯ และรับผิดชอบการดําเนินงานใดๆ ที่เ ก่ียวของกับการ
ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการลงทุนอสังหาริมทรัพย ประเภทที่พักอาศัย 
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ16 ไดกําหนดโครงรางรายงานฯ เปนแนวทางการ

                                                 
16 มีรายละเอียดประกอบดวย อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารที่ตั้งอยูริมนํ้า ทะเล ทะเลสาบหรือ
ใกลอุทยานแหงชาติ โรงพยาบาล อาคารชุด โรงแรมและสถานที่ตากอากาศ โดยมีการจัดสรร
ที่ดินเปนที่พักอาศัยสวนบุคคลและอาคารที่พักอาศัยรวม 
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 นอกจากนี้ เพ่ือใหการจัดทํา ตรวจสอบ วิเคราะหและพิจารณารายงานฯ สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามโครงรางรายงานฯ ที่ไดกําหนดขึ้นนี้ มิไดมีไว
สําหรับการจัดทํารายงานฯ โครงการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ดังน้ันผูที่เก่ียวของกับ
การจัดทํารายงานฯ จึงควรปรับเปลี่ยนโครงรางรายงานฯ ใหมีความเหมาะสมกันแตละโครงการ 
ดังคํากลาวที่วา ในบทบัญญัติตาม พรบ.สิ่งแวดลอมฯ 
  

 “ควรพิจารณาลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของโครงการ รวมทั้งสภาพแวดลอม
และที่ตั้งของโครงการ ตลอดจนลักษณะเฉพาะและความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ที่จะทําการศึกษา และขนาด ที่ตั้ง หรือวิธีการวิเคราะหผลกระทบที่จะเลือกใช เปนตน แลวปรับ
หัวขอของการศึกษาใหมีความสอดคลองกับโครงการนั้นๆ ซึ่งผูศึกษาจําเปนจะตองเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะดําเนินงานเปนสําคัญ โดยจะใชแนวทางน้ีเพียง
เปนกรอบการศึกษาและการจัดทํารายงาน เพ่ือของการพิจารณาเทาน้ัน” (สํานักงานนโยบาย
และแผน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2542: 2-5) 
 

 โครงรางรายงานฯ ของโครงการในความรับผิดชอบของกลุมงานบริการประเภทที่พัก
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ แบงออกเปน 2 ฉบับ คือ  

- รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับหลัก (Main Report) สําหรับให สผ. 
ทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ17 และจัดสงใหกับหนวยงานที่มีหนาที่
อนุญาตกอสราง หรือเปดดําเนินการ หรือขยายโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลงการ
ใชงานของโครงการนั้นๆ 

- รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับยอ (Executive Summery) สําหรับให
คณะกรรมการฯ พิจารณา ตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ที่เปนขอมูลสรุปที่มี
ในรายงานฯ ฉบับหลักทุกประการ  

 

 2.3.2. โครงรางรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับหลัก18 
 

 รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับหลัก (Main Report) เปนรายงานฯ ฉบับ
สมบูรณที่จะประกอบดวยรายละเอียดการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เอกสารอางอิงตางๆ 
                                                 
17 ตามระเบียบจะตองเสนอรายงานฯ ตอ สผ. ไมนอยกวา 15 ฉบับ 
18 เรียบเรียงจากเอกสารเผยแพรแนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ โดยกลุมงานโครงการบริการ
ชุมชนและสถานที่พักอาศัย กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บทนํา  

- ความเปนมาของโครงการ เหตุผลและความจําเปนในการดําเนินงานโครงการ 
- วัตถุประสงคของการจัดทําและข้ันตอนการนําเสนอรายงานวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
- ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา โดยมีพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาจากแนวเขตโดยรอบ

โครงการไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 
- ทางเลือกโครงการพรอมเหตุผลประกอบ เชน สถานที่ตั้ง ขนาดโครงการ รูปแบบ

อาคาร เปนตน 
- สถานภาพการดําเนินการของโครงการขณะทําการศึกษา 
- ระยะเวลาการศึกษาและจัดทํารายงานฯ 

 
 รายละเอียดโครงการ 
 แสดงรายละเอียดครอบคลุมถึงลักษณะ ประเภท และขนาดของโครงการ เพ่ือใหเกิด
ภาพพจนของโครงการและสามารถใชเปนแนวความคิด ประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น โดยจะสามารถแบงออกไดเปน 

- ประเภทและขนาดของโครงการ พ้ืนที่และกิจกรรมภายในโครงการ พรอมเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินทุกแปลงในโครงการ 

- สถานที่ตั้งโครงการ 
 ที่ตั้งโครงการ รายละเอียดสถานที่ตั้งโครงการ ประกอบดวย การเขาถึง
โครงการ ขนาดพื้นที่โครงการ การใชที่ ดินขางเคียงโดยรอบ พ้ืนที
โครงการและบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ สถานที่สําคัญใกลเคียง พรอม
แสดงภาพถายสภาพปจจุบัน แผนที่สังเขป 

 แผนผังแสดงโครงการ (Layout) แสดงทิศทาง ขอบเขตกรรมสิทธิ์ การใช
ที่ดินภายในโครงการและบริเวณใกลเคียง ตําแหนงที่ตั้งของกิจกรรม
ทั้งหมด พรอมแผนผังแสดงสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการ 
ตําแหนงที่ตั้งกิจกรรมทั้งหมดและแผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค 

- รูปแบบอาคารและสิ่งกอสรางภายในโครงการ โดยแสดงรูปแบบ ความสูง จํานวน
และขนาดอาคาร ระบุพ้ืนที่วางและพ้ืนที่สีเขียว รอยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุม 
อัตราสวนพื้นที่อาคารของโครงการทั้งหมดตอพ้ืนที่โครงการ ขนาดพ้ืนที่แตละ
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- แผนการกอสรางและดําเนินงาน แสดงรายละเอียดพรอมแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการกอสราง การดําเนินงานของโครงการและการจัดแบงระยะของ
โครงการ รวมทั้งแผนการบริหารและกลุมเปาหมายของโครงการ 

- สภาพเศรษฐกิจและการลงทุนของโครงการ 
  
 สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบปจจุบัน และสภาพพื้นที่โครงการกอนมีโครงการหรือ
การดําเนินงานใดๆ 
 แสดงสภาพแวดลอมและทรัพยากรสิ่งแวดลอม คุณคาตางๆ บริเวณพ้ืนที่โครงการ
และใกลเคียง โดยใหมีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในรัศมีไมนอยกวา 5 กิโลเมตร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาด
ของโครงการและผลกระทบนั้นๆ โดยแบงเปนประเด็นสําคัญ ดังตอไปน้ี 

- สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในปจจุบัน 
 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ ขอมูลสภาพโดยทั่วไปทาง
กายภาพกอนมีโครงการ เชน ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง รูปแบบ
การระบายนํ้า ประเภทและคุณสมบัติของดิน ความลึกจากผิวดินถึงชั้นหิน 
การทรุดของดิน ขอมูลสภาพอากาศ ความเร็วลม การใชประโยชนของ
แหลงน้ํา (ถามี) มาตรฐานคุณภาพนํ้า และความลึกของน้ําใตดิน เปนตน 

 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คือ การอธิบายถึงระบบนิเวศนที่สําคัญ 
ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานโครงการ ทั้งระบบนิเวศนบนบกและในน้ํา 

 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คือ การใชน้ํา การจัดการนํ้าเสีย การ
ระบายน้ํา การจัดการขยะมูลฝอย และการใชประโยชนที่ดิน เปนตน 

 คุณคาตอคุณภาพชีวิต คือ การเสนอขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน เชน ขอมูล
ดานเศรษฐศาสตร สังคม ขอมูลแหลงทองเที่ยว การเดินทางเขาถึง
ทัศนียภาพบริเวณที่ตั้งโครงการ สภาวะสาธารณสุข และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 

- สภาพพ้ืนที่โครงการกอนมีโครงการหรือกอนดําเนินการ ใหเสนอรายละเอียด หรือ
อธิบายลักษณะภูมิศาสตรทั่วไป ธรณีสัณฐาน ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ 
แหลงนํ้าและการใช ประโยชนของแหลงนํ้าน้ัน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง การ
สั่นสะเทือน การใชประโยชนในพ้ืนที่เดิม การคมนาคม การบริการสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน ในบริเวณพื้นที่โครงการกอนการดําเนินการ 
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 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ 
 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยอาศัยเกณฑหรือรายละเอียด
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ กลุมงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย กอง
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ทั้งน้ีจะตองประเมินผลกระทบใหมีความชัดเจน ทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหวางการกอสราง (Under Construction) และเปดดําเนินการ (Post 
Construction) โดยผลกระทบระหวางการดําเนินการ ทั้งดานบวกและดานลบ สามารถสงผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะตองใชหลักเปรียบเทียบระหวางการมีและไมมีโครงการ 
ดังตอไปน้ี 
 

- รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ 
 การใชน้ํา จะตองมีการนําเสนอแสดงรายละเอียดแหลงของการใชน้ํา การ
ปรับปรุงคุณภาพของน้ําใช ระบบจายน้ํา การสํารองนํ้า ความสามารถใน
การใหน้ําของบอบาดาล19 และเอกสารอางอิงจากหนวยราชการ ปริมาณ
น้ําใชแตละกิจกรรมในโครงการ 

 การจัดการนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล แสดงรายละเอียดการปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม ความเหมาะสมของระบบบําบัดนํ้าเสียภายในของ
โครงการ แบบแปลนระบบบําบัดนํ้าเสีย รายละเอียดการออกแบบและการ
คํานวณ เปนตน 

 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม แสดงรายละเอียดระบบระบายน้ําใน
พ้ืนที่ของโครงการ ปริมาณน้ําระบายจากโครงการสูภายนอก เปนตน 

 การจัดการขยะมูลฝอย แสดงรายละเอียดการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย
จากกิจกรรมตางๆ รวมทั้งกากตะกอนไขมันจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
รายละเอียดของภาชนะหรือหองเก็บรวบรวม และความสามารถการขน
ถายมูลฝอย เปนตน 

 ระบบไฟฟาและพลังงาน แสดงรายละเอียดการประเมินปริมาณการใช
ไฟฟา รายละเอียดแหลงไฟฟา หรือกระบวนการผลิตไฟฟาในกรณีที่
โครงการมีการผลิตใชไฟฟาเอง 

 ระบบปองกันอัคคีภัย แสดงรายละเอียดระบบปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉิน
กรณีที่เกิดอัคคีภัย และประสิทธิภาพของระบบปองกันอัคคีภัย 

 การจราจร แสดงการประเมินปริมาณรถยนตหรือปริมาณการจราจรที่เกิด
จากโครงการ พ้ืนที่จอดรถ ทางเขาออกและจํานวน ตําแหนงที่จอดรถ
ภายในโครงการ เปนตน 

                                                 
19 ในกรณีที่โครงการ มีการขุดบอบาดาลเปนนํ้าใช แทนระบบนํ้าประปาของโครงการ 
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 การระบายอากาศ ประกอบดวย กลิ่น ควันและไอความรอน แสดง
รายละเอียดแหลงกําเนิดกลิ่น ควันและไอความรอน การระบายอากาศ
ภายในอาคาร ตําแหนงจุดระบาย เปนตน 

 การใชที่ดิน แสดงรายละเอียดการจัดภูมิสถาปตย การใชที่ดินในโครงการ 
ความหนาแนนของประชากรในพื้นที่โครงการ ผลกระทบดานสุนทรียภาพ
และทัศนียภาพ เปนตน 

 การส่ือสาร แสดงรายละเอียดอุปกรณและระบบการสื่อสาร ระบบปองกัน
ฟาผาและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการส่ือสารภายในโครงการ 

 เจาหนาที่และพนักงาน แสดงรายละเอียดจํานวนบานพักและประเมินผล
กระทบจากกิจกรรม 

 
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางและเปดดําเนินโครงการ 

 ทรัพยากรสิ่ งแวดลอมทางกายภาพ  แสดงการประเมินผลกระทบ
สภาพแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะทําการกอสรางหรือดําเนินงาน
โครงการ เชน ความลาดชัน สภาพพ้ืนที่เดิม การเกิดฝุนละออง การ
กําเนิดเสียง สิ่งปฏิกูล เปนตน 

 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ แสดงการประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับระบบนิเวศนวิทยาบนบกและในน้ําหรือชายฝงทะเล 

 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย แสดงการประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภคของชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการ เชน 
การใชน้ํา การระบายน้ําฝน การใชไฟฟาและการคมนาคมขนสง เปนตน 

 คุณคาคุณภาพชีวิต แสดงการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการท่ี
อาจเกิดขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 
 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 พิจารณาผลการศึกษารายละเอียดโครงการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือ
กําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
ควบคุมใหเกิดผลกระทบที่นอยที่สุด ซึ่งเจาของโครงการหรือผูประกอบการสามารถท่ีจะนําไป
ปฏิบัติไดจริง ทั้งน้ีมาตรการดังกลาวถือเปนขอเสนอที่จะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

- มาตรการปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณคาตางๆ แสดง
รายละเอียดการควบคุมผลกระทบตางๆ ตามที่ไดประเมินไว เชน แผนดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ และคาใชจาย เปนตน 

- กรณีที่จะเกิดคาความเสียหายที่ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได แสดงรายละเอียดการ
ชดเชยและมาตรการปองกัน แกไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นน้ัน 
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 2.3.3. โครงรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับยอ 
 
 รายงานฉบับยอ เปนรายงานสําหรับการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของ
คณะกรรมการผูชํานาญการ ซึ่งจะตองประกอบดวยรายละเอียด ในประเด็นสําคัญที่เสนอไวใน
ฉบับหลักอยางครบถวน ถูกตอง ชัดเจน ซึ่งประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

- บทนํา 
 ความเปนมาและจุดประสงคการพัฒนาโครงการ 
 วัตถุประสงคการจัดทํารายงานฯ 
 ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีดําเนินงานโครงการ พรอมแสดงเหตุผล
และขอพิจารณาในการเลือกทําเลที่ตั้ง 

 ประเภท ขนาด รูปแบบสถาปตยกรรมและความสูงของอาคาร รวมทั้ง
สิ่งกอสรางถาวรตางๆ ที่เปนภายในโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวของ 

 ที่ตั้งโครงการ ขนาดพ้ืนที่โครงการ สภาพแวดลอมโดยรอบ พรอมรูป
ภาพประกอบ แผนที่ตั้งโครงการ และแผนที่แสดงองคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ในระยะหางอยางนอย 1 
กิโลเมตร โดยใชมาตราสวน 1:50,000 หรือมาตราอ่ืนที่เหมาะสม 

 
- สรุปรายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน 

 สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบโครงการ สรุปสภาพปญหาพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโครงการในประเด็น ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 สภาพและปญหาบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบันกอนการดําเนินการใดๆ 
สรุปสภาพ พ้ืนที่ และปญหาในป จ จุบั น  เช น  สภาพภู มิประ เทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค การระบายน้ํา น้ําผิวดิน เปนตน 
รวมทั้งอธิบายความสามารถดานสาธารณูปโภค ในการรองรับกิจกรรม
หรือโครงการ พรอมแสดงแผนผัง หรือรูปภาพประกอบ 

 

- สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 รายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการ เสนอรายละเอียดโครงการและ
ประเมินความสามารถ ประสิทธิผลของระบบสาธารณูปโภคภายใน
โครงการ เม่ือเปดดําเนินการแลว โดยอธิบายถึงการคาดการณปริมาณ 
ตําแหนงที่ตั้ง จํานวน ที่เก่ียวของกับการใชน้ํา การบําบัดนํ้าเสีย การ
ระบายนํ้า การปองกันนํ้าทวม การกําจัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย การ
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 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระหวางกอสรางและดําเนินการ 
อธิบายรายละเอียดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมบริเวณโครงการ
และพื้นที่โดยรอบ ในระหวางการกอสรางและการดําเนินการในประเด็น 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
และคุณคาตอคุณภาพของชีวิต 

 

- สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยอางอิงการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ทั้งบริเวณโครงการและพื้นที่ใกลเคียง โดยสามารถแบงมาตรการเปน
ระหวางการกอสรางและดําเนินการ ตามที่เสนอในรายงานฯ ฉบับหลัก 
 
2.4. แนวทางประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการ
ชุมชนและสถานที่ตากอากาศ 
 

 กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแนวทางประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สําหรับใชเปนแนวทางราบสําหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ
สถาปตยกรรมที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ตากอากาศ ซึ่งประกอบไปดวย รายละเอยีด
และเกณฑที่ใชในการพิจารณารายงานฯ ตามประเด็นในโครงรางการจัดทํารายงานฯ ซึ่งมี
รายละเอียดโดยยอดังตอไปน้ี20 
 

 2.4.1. สภาพภูมิประเทศ 
 

 รวบรวมขอมูลและรายงานการศึกษาดานสภาพภูมิประเทศบริเวณ
โครงการ ประกอบกับแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ อัตราสวน 1:50,000 ของ
กรมที่ดินและเอกสารอางอิง 

 ศึกษารายละเอียดการออกแบบและแผนดําเนินการของโครงการ ดานการ
เตรียมพ้ืนที่และลักษณะการวางผังโครงการ 

 ประเมินผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศระหวางกอสราง
โครงการและเปดดําเนินโครงการ พรอมเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ 

 
 

                                                 
20 ดูภาคผนวก ข. 
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 2.4.2. สภาพภูมิอากาศ 
 

 รวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจอากาศที่ใกลเคียงที่ตั้ง
โครงการ ซึ่งไดแก ปริมาณนํ้าฝน ความชื้น อุณหภูมิ กระแสลม พรอมทั้ง
แสดงเอกสารอางอิง 

 ศึกษาชนิด ปริมาณและแหลงกําเนิดมวลสารบริเวณใกลเคียง 
 ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศตอโครงการ ทั้งจากการกอสราง
และดําเนินโครงการและผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียง 

 เสนอมาตรการลดผลกระทบในระหวางการกอสรางและระหวางเปด
ดําเนินงานโครงการ 

 

 2.4.3. คุณภาพน้ํา 
 

 รวบรวมขอมูลคุณภาพของน้ําบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 
พรอมทั้งอางอิงแหลงที่มาของขอมูลน้ัน 

 เก็บตัวอยางน้ําในแหลงนํ้าบริเวณใกลเคียง โดยกําหนดสถานีเก็บน้ําไม
นอยกวา 2 สถานีเพ่ือนํามาวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและ
ทางชีวภาพ เชน pH, BOD, TKN และ Coliform Bacteria เปนตน 

 สํารวจพ้ืนที่โครงการ ระบุแหลงของมลภาวะโดยรอบโครงการ 
 ประเมินผลกระทบตอคุณภาพนํ้าที่เกิดจากการระบายน้ําทิ้งของโครงการสู
แหลงน้ํา ในรูปของ BOD Mixing และ Total BOD loading 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากน้ํา 
 
 2.4.4. ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 
 

 ศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมระบบนิเวศนบนบก หรือในนํ้าบริเวณพื้นที่
โครงการและพ้ืนที่ใกลเคียง 

 ศึกษาชนิด จํานวน การแพรกระจาย แหลงที่อยูอาศัยของสัตวและพืชหา
ยากที่มีอยูในระบบนิเวศนบริเวณพื้นที่โครงการและพ้ืนที่ใกลเคียง 

 แสดงเอกสารรับรองการดําเนินโครงการจากหนวยงานที่เก่ียวของ กรณี
โครงการอยูในบริเวณหรือใกลเคียงพื้นที่ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอม 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบตอระบบนิเวศน ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
เน่ืองจากการกอสรางและดําเนินโครงการ 
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 2.4.5. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

- การใชประโยชนที่ดิน 
 ตรวจสอบความสอดคลองของลักษณะการใชที่ดินบริเวณโครงการและ
ใกลเคียงกับขอกําหนดของผังเมือง พรอมแสดงแผนผังสีการใชประโยชน
ที่ ดิน แสดงลักษณะการใชประโยชนที่ ดินจากผังเมืองจังหวัด หรือ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

 ศึกษาสภาพการใชประโยชนที่ ดิน พ้ืนที่โครงการ และบริเวณพื้นที่
ใกลเคียง อยางนอย 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่ของโครงการ21 

 ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของโครงการกับอัตราสวนรอยละการใช
ประโยชนที่ดินตามขอบังคับของเมือง ในกรณีที่พ้ืนที่โครงการอยูในเขต
พ้ืนที่ที่ไมสอดคลองกับการวางผังเมือง 

 ประเมินความสอดคลองของโครงการกับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินในอนาคต และผลกระทบจากโครงการที่มีตอประโยชนการใชที่ดิน
บริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

 
- การใชน้ํา 

 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการใชน้ําบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง
กอนมีการกอสรางและดําเนินงานโครงการ 

 ประเมินปริมาณน้ําใชภายในโครงการและกิจกรรมตางๆ 
 ประเมินความพอเพียงในการใหบริการจายนํ้าและคุณภาพของแหลงน้ํา
ของโครงการ 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบเกี่ยวกับการใชน้ําภายในโครงการ 
 

- การจราจรและการคมนาคมขนสง 
 รวบรวมขอมูลปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักที่ผานดานหนาโครงการ
และบริเวณใกลเคียง 

 ศึกษาปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ 
 ศึกษาการวางผังระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ พรอม
แสดงผังการจราจรทางเขาออก จํานวน และตําแหนงที่จอดรถภายใน
โครงการ 

                                                 
21

 กรณีที่โครงการตั้งอยูนอกเหนือเขตการควบคุมการใชประโยชนพ้ืนที่ดินของตามขอบังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดน้ันๆ 
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 ประเมินความสอดคลองกับระบบจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ
กับขอบังคับทางกฎหมายและสภาพพื้นที่ถนนดานหนาโครงการ 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบดานการจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นใน
โครงการและพ้ืนที่ใกลเคียง 

 
- การบําบัดนํ้าเสีย 

 ประเมินปริมาณและลักษณะของน้ําเสียที่เกิดขึ้นเน่ืองจากกิจกรรมตางๆ 
ในโครงการ โดยการคํานวณจากปริมาณน้ําใช22 พรอมทั้งจะตองแสดง
เอกสารอางอิงการคํานวณ 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพและรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียทุกขั้นตอน 
ศึกษาอัตราการไหลและลักษณะของน้ําเสีย23   

 ศึกษาแผนผังของระบบบําบัดนํ้าเสียและแสดงแนวระดับนํ้าของระบบ
รวบรวม ตั้งแตแหลงกําเนินนํ้าเสียจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

 ประเมินคุณภาพนํ้าทิ้งภายหลังการบําบัดและปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้ง 
 ศึกษาปริมาณ คุณภาพ การจัดการและสุขภาพอนามัย กรณีนํานํ้าทิ้งที่
ผานการบําบัดมาใชประโยชนใหม 

 ประเมินผลกระทบตอประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบการบําบัดนํ้าเสีย 

 
- การระบายน้ําและปองกันนํ้าทวม 

 ศึกษาอัตราการระบายน้ําออกนอกโครงการ สภาพเดิมและหลังการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ระหวางการกอสรางและดําเนินงานโครงการ 

 ประเมินปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในโครงการและระหวาง
การดําเนินงานกอสราง 

 ประเมินปริมาณน้ําฝนบริเวณโครงการในระยะ 3 ชั่วโมงแรก 
 ประเมินประสิทธิภาพของแหลงรองรับนํ้าทิ้ง และผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น 

 ศึกษามาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ําทิ้ง และการหนวงน้ําไวภายใน
โครงการของภาพรวมของโครงการทั้งหมด 

 ศึกษาการออกแบบ แผนผังและระบบการระบายนํ้าออกสูภายนอก
โครงการ 

 
22 ไมต่ํากวารอยละ 80 ของปริมาณน้ําใชทั้งหมดของโครงการ 
23 คา BOD 
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 ประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําออกสูภายนอกโครงการ ที่อาจจะเกิด
กับบริเวณใกลเคียงได 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบการระบายน้ําและปองกันนํ้าทวม 
 

- การกําจัดมูลฝอยและกากของเสีย 
 ประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากทุกๆ กิจกรรมภายในโครงการ
ระหวางการดําเนินงานกอสราง โดยการคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยจาก
ขอมูลอางอิงที่สามารถเชื่อถือได พรอมแสดงวิธีการคํานวณ 

 ประเมินความสามารถของหนวยงานที่รับผิดชอบขนถายและกําจัดขยะมูล
ฝอยภายในทองถิ่น พรอมแสดงเอกสารรองรับจากหนวยงานนั้นๆ 

 ศึกษาแผนการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการวามีความสอดคลองกับ
มาตรการจัดการของทองถิ่น 

 ศึกษาการออกแบบรายละเอียด อุปกรณ และหองพักมูลฝอยภายใน
โครงการ พรอมแสดงตําแหนงและรูปแบบของอาคารทั้งหมด ระยะเวลาใน
การเก็บพัก และการจัดการนํ้าเสียที่จะเกิดขึ้น 

 ศึกษาสภาพแวดลอมที่ตั้ง เพ่ือการประเมินผลกระทบทางดานสุนทรียภาพ
และความเดือดรอน รําคาญของผูที่อยูอาศัยบริเวณโดยรอบ 

 ประเมินผลกระทบดานมลพิษอากาศ เสียง น้ําและดิน ที่เกิดเน่ืองจากการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ 

 ประเมินปริมาณกากตะกอน เน่ืองจากการบําบัดนํ้าเสีย และไขมัน 
 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบการกําจัดมูลฝอยและกากของเสีย 

 
- ไฟฟาและพลังงาน 

 ศึกษาการออกแบบอาคารและอุปกรณที่ใชภายในโครงการ เพ่ือประเมิน
ปริมาณการใชพลังงาน และกระแสไฟฟา 

 ประเมินปริมาณไฟฟาที่ใชภายในโครงการ และเปรียบเทียบกับกรณีมี
มาตรการประหยัดไฟฟา ทั้งระหวางการกอสรางและดําเนินโครงการ เม่ือ
กอสรางแลวเสร็จ 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบไฟฟาและพลังงาน 
 

- อัคคีภัย 
 แสดงรายละเอียด ชนิด จํานวน และประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย รวมทั้งสัญญาณเตือนภัย ทางหนีไฟฉุกเฉิน 

 แสดงแผนผังตําแหนงติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยและทางหนีไฟ 
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 ประเมินโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยและแหลงที่ เ กิดอัคคีภัย พรอมกับ
ผลกระทบบริเวณใกลเคียง 

 ศึกษากิจกรรมภายในโครงการและสภาพบริเวณโดยรอบ 
 ประเมินความสามารถและความพอเพียงของอุปกรณและระบบปองกัน
อัคคีภัย รวมทั้งบันไดหนีไฟของโครงการ และความสามารถในการ
ใหบริการดับเพลิงหนวยงานที่เก่ียวของ 

 ประเมินระบบปองกันอัคคีภัยกับความสอดคลองกับขอกฎหมาย 
 

- การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 
 ศึกษาสภาพแวดลอม ทิศทางลม และการระบายอากาศในพื้นที่โดยรอบ
โครงการกอนมีการกอสรางและดําเนินงานโครงการ 

 ประเมินผลกระทบตอการบดบังทิศทางลมและสภาวะการระบายอากาศ
ของพื้นที่โดยรอบโครงการ 

 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบการระบายอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
 2.4.6. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

- เศรษฐกิจและสังคม 
 รวบรวมขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยการใชแบบสอบถามและการ
สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนจากกลุมตัวอยางบริเวณพื้นที่โครงการ 

 รวบรวมขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
 เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมบริเวณชุมชนใกลเคียง 

 
- สุนทรียภาพ 

 ระบุรายละเอียดการออกแบบอาคารในโครงการ ลักษณะรูปแบบอาคาร 
กลุมอาคารและส่ิงกอสราง ความสูง การตกแตงและทาสีอาคาร 

 แสดงตําแหนงที่ตั้งอาคาร แนว หรือระยะรน พรอมภาพถาย แสดงสภาพ
พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ขางเคียง 

 ศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบันในรัศมีไมนอยกวา 1 กิโลเมตร โดยรอบ
โครงการหรือมากกวาตามความสูงและขนาดโครงการ 

 ระบุแหลงธรรมชาติที่สําคัญ แหลงอนุรักษธรรมชาติและศิลปกรรม 
โบราณสถานหรือส่ิงกอสรางที่มีความสําคัญ มีคุณคาทางประวัติศาสตร
และโบราณคดี ในรัศมีไมนอยกวา 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ 
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 ประเมินความสอดคลองกลมกลืนของสภาพแวดลอมและส่ิงกอสราง
ภายในโครงการ พรอมแสดงภาพเชิงซอนประกอบ เปรียบเทียบกอนและ
หลังดําเนินการโครงการ 

 แสดงรายละเอียดการจัดภูมิทัศนและรูปแบบสถาปตยกรรมอาคาร 
 
2.5. การตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดให
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม โดยกองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตรวจสอบ
ความถูกตองและสมบูรณของรายงานฯ และพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน กอนนําเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาเห็นชอบตามลักษณะของโครงการ ดังตอไปน้ี 
 
 2.5.1. โครงการที่ตองขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

 โครงการของสวนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ  เ พ่ือผลผูกพันดานงบประมาณ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ .2535 กําหนดให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา รายงานการวิเคราะหสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไมไดกําหนดระยะเวลาตรวจสอบและพิจารณา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
แผนภาพที่ 2.1. แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับ
โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่รวมกับเอกชนท่ีตองเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

เสนอ TOR ตอ สผ. เพ่ือใหความเห็น 

จัดทําและเสนอรายงานฯ ตั้งแตขั้นศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  

หนวยงานของรฐั หรือรัฐวสิาหกิจ 

คณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณารายงานฯ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอความเห็น  

ครม.พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 

สผ.สรุปความเห็น 
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จากแผนภาพที่ 2.1. จะเปนกรอบของระยะเวลา และขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ 
ที่ผูจะขอหรือนําเสนอรายงานฯ นั้น จะตองมีการเผื่อระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการใหดี 
เพ่ือที่จะไมสผงกระทบตอการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ 

 
2.5.2. โครงการที่ไมตองขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือโครงการ

ภาคเอกชน 
 
 โครงการที่ไมตองขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือโครงการภาคเอกชน 
แตตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการตามกฎหมาย เชน โครงการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด 
โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร เปนตน กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณาใหความเปนชอบโครงการในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2547 กําหนดระยะเวลาใน
การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ โดยใหกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตรวจสอบ
ขอมูลรายงานเบื้องตนภายใน 15 วัน ถารายงานฯ ไมสมบูรณใหแจงเจาของดครงการทราบ
และแกไขรายงานใหถูกตอง และพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนภายใน 30 วัน กอนเขาสูการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการผูชํานาญการ 
 
 คณะกรรมการผูชํานาญการ จะตองพิจารณารายงานการวิเคราะหฯ ใหเสร็จส้ิน
ภายใน 45 วัน ถาไมแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด จะมีผลใหรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมน้ัน ผานความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการมีมติไมเห็นชอบรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการนั้นๆ แลว จะตองแจงใหเจาของโครงการรับทราบ และ
แกไขตามประเด็นที่คณะกรรมการฯ ไดนําเสนอ กอนจะนํากลับเขาสูกรอบการพิจารณาใหมอีก
คร้ัง ของคณะกรรมการผูชํานาญการ ซึ่งจะตองมีกรอบระยะเวลาการพิจารณารอบใหมใหแลว
เสร็จภายใน กําหนด 30 วัน 
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รายงานไมถูกตอง ขอมูล
ไมครบถวน 

 
 
      
     รายงานถูกตอง ครบถวน 
 
     
 
 
     ไมเห็นชอบ 
        
 
 
     
     เห็นชอบ    
        
 
 
แผนภาพที่ 2.2. แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับ
โครงการของภาคเอกชนทีไ่มตองเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี24 
 

จากแผนภาพที่ 2.2. จะเปนกรอบของระยะเวลา และข้ันตอนการพิจารณารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการของภาคเอกชนที่ไมตองเสนอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ทีมีขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา ที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจน และไม
นานมากนัก ถาผูขออนุญาต มีการเตรียมเอกสารที่พรอมและครบถวน  
 

                                                 
24

 ขั้นตอนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับการใชพิจารณาโครงการ 
ที่ตองย่ืนขอรบัการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บุคคลผูขออนุญาต เสนอรายงานฯ ตอ สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) และเจาหนาที่ที่มี
อํานาจขออนุญาตกอสราง หรือเปดดําเนินงานโครงการ 

สผ . ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ของรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ภายใน 15 วัน 

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน ภายใน 15 วัน 

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาภายใน 45 วัน 

เจาหนาที่ที่มีอํานาจสั่งอนุญาตโครงการ 

บุคคลผูขออนุญาต แกไข
รายงานวิเคราะหฯ ในประเด็น

ตางๆ เพ่ือจัดสงอีกคร้ัง 

สผ. พิจารณาเสนอความเห็น
เบื้องตน ภายใน 15 วัน 
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     ไมเห็นชอบ 
 
 
 
     เห็นชอบ 
 
 
 
แผนภาพที่ 2.3. แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับแกไข
เพ่ิมเติม สําหรับโครงการของภาคเอกชนที่ไมตองเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี25 

 
จากแผนภาพที่ 2.3. จะเปนกรอบของระยะเวลา และข้ันตอนการพิจารณารายงาน

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับแกไขเพิ่มเติม สําหรับโครงการของภาคเอกชนที่ไมตอง
เสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา ที่มีกรอบ
ระยะเวลาชัดเจน และไมนานมากนัก ถาผูขออนุญาต มีการเตรียมเอกสารที่พรอมและครบถวน  

 
โครงการขนาดใหญ และตั้งอยูในพื้นที่ จังหวัดที่มีธุรกิจการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 

เชน ภูเก็ต พัทยา หรือเกาะสมุย จะตองผานการพิจารณารายงานฯ ไมตํากวา 2 ครั้ง เพ่ือ
ปองกันความผิดพลาด และเกิดความรอบคอบมากที่สุด 
 
 

                                                 
25

 ขั้นตอนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบบัแกไขเพ่ิมเตมิ) สําหรับ
การใชพิจารณาโครงการ ที่ตองย่ืนขอรบัการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บุคคลผูขออนุญาต เสนอรายงานฯ ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
ตอ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) และ
เจาหนาที่ที่ มี อํานาจขออนุญาตกอสราง  หรือเปด
ดําเนินงานโครงการ 

สผ . ตรวจสอบความถูกตอง สรุปผลการพิจารณา
เบื้องตน เสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการ 

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา 

เจาหนาที่ที่มีอํานาจ สั่งอนุญาตโครงการ 

บุคคลผูขออนุญาต ขอแกไข
รายงานวิเคราะหฯ ในประเด็น

ตางๆ เพ่ือจัดสงอีกคร้ัง 

สผ. พิจารณาเสนอความเห็น
เบื้องตน ภายใน 15 วัน 
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บทที่ 3 
 

การออกแบบสถาปตยกรรม โรงแรมตากอากาศชายทะเล 
 
 

3.1.  ที่มาของการออกแบบสถาปตยกรรม 
 
 การออกแบบสถาปตยกรรม ประกอบดวยคําที่มีความหมาย คือ การออกแบบ และ
สถาปตยกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแลวการออกแบบ (Design) หมายถึง ขบวนการแสวงหาแนวทาง 
หรือแผนการดําเนินการที่ดีที่สุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษย 
โดยการกระทําที่เปนระเบียบภายในขอจํากัด เกิดเปนผลิตภัณฑหรือแผนการดําเนินการ ที่
สามารถคาดการณถึงผลกระทบของผลการออกแบบนั้นๆ ไดกอน โดยการทดสอบ หรือทดลอง
กอนการนําไปปฏิบัติไดจริง ดังตัวอยางคํานิยามของการออกแบบท่ีบัญญัติโดยผูรู ดังตอไปน้ี 
 

- การออกแบบ คือ การใชความคิดในการเลือกใชวัสดุ เพ่ือสรางสรรคงานศิลปะให
มีหนาที่ใชสอยตามความตองการ ทั้งในดานอัตถประโยชนและความงามใน
รูปราง ลักษณะ ตลอดจนรูปทรง (ทํานอง จันทิมา, 2532: 2) 

 
- การออกแบบ คือ กระบวนการสรางสรรคประหน่ึงของมนุษย โดยมีทัศนธาตุ และ

ลักษณะของทัศนธาตุเปนองคประกอบ ใชทฤษฎีตางๆ เปนแนวทาง และใชวัสดุ
นานาชนิดเปนวัตถุดิบในการสรางสรรค โดยที่นักออกแบบจะตองมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติ ตลอดกระบวนการสรางสรรคนั้น ซึ่งผลงานการออกแบบจะเกิดขึ้น
เพ่ือตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตประจําวันใหมีความสบายขึ้น หรือ
เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพ่ือการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยู
ของมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นกวาเดิม (มาโนช กงกระบับทม, 2538: 27) 

 

- Our new definition of desiging as the intiation of change in man made 
things implies that there are other objectives that must be achieved before 
drawings can be completed, or event started. (Jones, 1992: 6) 

 
- Design is to search for and to use the essential. The search begins in the 

perceptive mind of man in nature. His purpose is fist to understand and 
then to communicate to others what he has learned of the essential 
character of all life; to fulfill essential human needs; and to pay his own part 
well in the total plan. (Herwitz, 1967: 208) 
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- Design is the means by which we order our surrounding, re-shaping natural 
material to suit our needs and purposes. It arises at the interface between 
human-kind and raw environment and expresses human intentions, desires 
and hope. (Rawson, 1987: 10) 

 
 คําวา สถาปตยกรรม (Architecture) โดยท่ัวไป จะหมายถึง การผสมผสานระหวาง
วิทยาการจัดการกอสราง ศิลปะ และเศรษฐกิจ โดยจะตองมีการคํานึงถึงประโยชนใชสอยและ
สภาพแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยเปนพ้ืนฐาน ทั้งทางดานการใชสอยทาง
สภาพรางกายและดานสุนทรียภาพของจิตใจ ดังขอความที่ มจ.อิทธิเทพสวรรค กฤษดากร ทรง
นิพนธ ไวดังตอไปน้ี 
 

- และในความคิดเห็นของผูเขียนแลว คําวา Architecture เนนความหมาย ที่จะ
หมายถึง ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสรางที่เฉลียวฉลาด และประกอบทําขึ้น
ดวยศิลปะลักษณะ สถาปตยกรรมมีภาระหนาที่ สนองผลใหแกมหาชนผูมีอารย
ธรรมแลว ที่ประสงคสิ่งของและการงาน อันประกอบดวยวิจิตรศาสตรและความ
งามมากกวาความเปนประโยชนและการประหยัดเทาน้ัน (มจ.อิทธิเทพสวรรค 
กฤษดากร, 2539: 18-23) 

 
 ขอความดังกลาว จะตองสอดคลองกับ คําวา สถาปตยกรรม ที่วิทรูเวียส (Vitruvius) 
ประสงคใหเกิดขึ้น ดังตอไปน้ี 
 

- สถาปตยกรรมตองมีความม่ันคง (Strength) ใชประโยชนได (Utility) และสงางาม 
(Grace) ซึ่งในชวง 1,500 ปตอมา คือ ประมาณปลายคริสศวรรษที่ 16 ตอกับตน
ศตวรรษที่ 17 เซอร เฮนรี่ วัตสัน (Sir Henry Watton, 1568-1639) กวีและ
นักการเมืองชาวอังกฤษ ถอดความจากตนฉบับของ วิทรูเวียส (Vitruvius) และ
บัญญัติเปนคําจํากัดความ หรือคําขวัญขึ้นมาใหมวา สถาปตยกรรมที่มีคุณคา 
ควรจะตองประกอบดวย ความม่ันคง (Firmness) การใชสอยไดสะดวก 
(Commodity) และความพึงพอใจ (Delight) (ผุสดี ทิพทัส, 2541: 4) 

 
 จากคํานิยามของการออกแบบและสถาปตยกรรมขางตน การออกแบบสถาปตยกรรม
จึงหมายถึงขบวนการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและตัดสินใจเลือกแนวทาง หรือการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการจัดการกอสราง และพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือตอบสนองประโยชนใชสอย 
ความแข็งแรง และสุนทรียภาพของมนุษยอยางเปนระบบ และไมเปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบ
ดานลบตอมาภายหลัง การที่จะออกแบบสถาปตยกรรมใหไดประสิทธิภาพดังกลาว สถาปนิก
หรือผูออกแบบตองมีหลักเกณฑ หรือบรรทัดฐานในการออกแบบ ดังตอไปน้ี 
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3.2.  เกณฑการออกแบบสถาปตยกรรมโดยทั่วไป 
 
 การออกแบบสถาปตยกรรม เปนขั้นตอนหนึ่งของขบวนการออกแบบสถาปตยกรรม 
ภายหลังการวิเคราะหและจัดทํารายละเอียดของโครงการ เปนขั้นตอนการแกไขปญหา และ
ถายทอดเปนโครงรางหลายรูปแบบพิจารณา เปรียบเทียบเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และ
พัฒนาจนเปนแบบสถาปตยกรรมที่สมบูรณ มีการตัดสินใจที่เปนระบบ โดยมีเกณฑ หรือ
ประเด็นในการพิจารณา ดังตอไปน้ี 
 
 3.2.1. สภาพแวดลอม 
  
 การพิจารณาดานส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญในการออกแบบ และมีผลใหลักษณะ
สถาปตยกรรมแตกตางกัน เพราะการออกแบบสถาปตยกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพแวดลอมเดิมเปนสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการของมนุษย ทั้งสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาคารขางเคียง เสนทางคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภค เปนตน และสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เชน ศาสนา ศิลปะพ้ืนถิ่น 
และเศรษฐกิจชุมชนใกลเคียง เปนตน ทั้งสภาพแวดลอม บริเวณที่ตั้งโครงการ และบริเวณ
ใกลเคียง 
 
 สภาพแวดลอมในแตละพ้ืนที่ มีอิทธิพลตอการกําหนดสถาปตยกรรม ทั้งการวางผัง
บริเวณ ตําแหนงอาคาร ตําแหนงพ้ืนที่ใชสอย รวมทั้งรูปราง รูปทรงของสถาปตยกรรมนั้นดวย 
กลาวคือ สถาปตยกรรมควรจะสัมพันธกับสภาพแวดลอม ผูออกแบบจึงตองทําการวิเคราะห
สภาพแวดลอมอยางรอบคอบ และผสานความตองการของมนุษยกับสภาพแวดลอมได ทั้ง
สามารถนําสภาพแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนตอสถาปตยกรรมนั้นดวย ไมวาจะเปน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ดังขอความที่วา “งาน
สถาปตยกรรมควรเปนการผสมผสานจากการที่ผูออกแบบไดพยายามใหสิ่งกอสรางนั้นๆ เขา
กันไดกับสภาพแวดลอมและดินฟาอากาศ ตลอดจนสะทอนใหเห็นขีวิตจิตใจและความเปนอยู
ของทองถิ่นน้ันๆ ดวย” (ผุสดี ทิพทัส, 2541: 9) 
 
 3.2.2. ประโยชนใชสอย 
 
 ประโยชนใชสอยเปนพ้ืนฐานความตองการของมนุษยที่จะมุงหวังจะไดจากการ
ออกแบบสถาปตยกรรม เพ่ือใหความมุงหวังดังกลาวจะประสบความสําเร็จ สถาปนิกตองศึกษา
ถึงประเภทและจุดประสงคของสถาปตยกรรมน้ันๆ ความตองการใชประโยชนของผูใชสอย 
รวมทั้งกิจกรรม พฤติกรรม วัฒนธรรมของผูใชสอย และลักษณะเฉพาะของพื้นที่ใชสอย 
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 นอกจากพ้ืนที่ใชสอยแลว สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสถาปตยกรรม ก็เปน
ปจจัยที่สําคัญตอประโยชนใชสอยของสถาปตยกรรมนั้นๆ ดังน้ัน สถาปนิกตองมีการจัดเตรียม
พ้ืนที่ และเลือกใชงานระบบตางๆ ภายในอาคารใหมีความเหมาะสมกับการใชสอย
สถาปตยกรรมนั้นดวย เชน ระบบไฟฟา ระบบน้ําใช ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบจราจร
ภายใน เปนตน 
 
 3.2.3. ความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
 
 การกอสรางสถาปตยกรรมตองมีการใชงบประมาณจํานวนมาก สถาปนิกจึงควรจะ
พิจารณาถึงคาใชจายที่จะเกิดขึ้น กับผลตอบแทนที่ไดจากการออกแบบน้ันๆ รวมทั้งระยะเวลา
ในการกอสราง การดําเนินการ เพ่ือใหสถาปตยกรรมนั้น มีประสิทธิภาพ สามารถใชประโยชน
ไดอยางสูงสุด อาทิเชน 
 

- ขนาดและลักษณะอาคาร ที่ มีกรรมวิธีในการกอสรางไม มีความซับซอน 
กอสรางไดโดยงาย และใชระยะเวลานอย 

- การเลือกใชวัสดุในทองถิ่น ที่สามารถหาไดงายและมีความสะดวกในการขนยาย 
ทั้งน้ีเพ่ือเปนการประหยัดคางบประมาณดานการขนสง ทั้งยังมีผลใหการกอสราง
ใชระยะเวลานอยลงดวย 

 
 3.2.4. ความแข็งแรง 
 
 คุณสมบัติที่สําคัญประการหน่ึงของสถาปตยกรรม คือ ความแข็งแรง ม่ังคง สามารถ
ใชสอยไดอยางปลอดภัย ดังตัวอยางประเด็นที่ใชในการพิจารณา ดังตอไปน้ี 
 

- โครงสราง การออกแบบโครงสรางที่เหมาะสม แข็งแรง สามารถรองรับอาคาร
และการใชสอยภายในไดอยางปลอดภัย 

- วัสดุกอสราง การเลือกใชวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตามลักษณะ
ของโครงการ การใชสอยภายใน และสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ 
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 3.2.5. สังคม และวัฒนธรรม 
 
 สถาปตยกรรม เปนผลิตผลที่เกิดขึ้นจากสังคม และวัฒนธรรม ในแตละทองถิ่น การ
ออกแบบจึงควรจะมีความสอดคลองกับสภาวะทางสังคม สามารถสื่อสาร หรือยกระดับจิตใจ
ของสังคมได ดังตัวอยางประเด็นในการพิจารณา ดังตอไปน้ี 
 

- ความสัมพันธกับชุมชนโดยรอบของโครงการ 
- วัฒนธรรมและศิลปะทองถิ่น 
- สุนทรียภาพ 

 
3.3.  การออกแบบสถาปตยกรรมโรงแรมตากอากาศชายทะเล 
 
 โรงแรมตากอากาศชายทะเล เปนสถานตากอากาศ (Resort) ที่ใหบริการที่พักเพ่ือ
การพักผอนสุดสัปดาห หรือการพักรอน ทองเที่ยว และสันทนาการ มีวิวัฒนาการมาตั้งแต 
1,000 ป กอนคริสตกาล โดยเริ่มมีพัฒนาโครงการประเภทนี้ ขึ้นครั้งแรกในสมัยโรมัน 
จากความตองการทองเที่ยวของมนุษย รวมทั้งการเดินทางเพ่ือประโยชนทางการเมือง การคา 
การศาสนา การกีฬา และเพื่อประโยชนสุขทางดานสขภาพอนามัย แลวจึงมีการเผยแพรขยาย
สูทั่วทวีปยุโรป อาฟริกา เอเชียกลาง และสหรัฐอเมริกา จากน้ัน ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ประชาชนในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมจะทองเที่ยวในสถานที่ตากอากาศมาก 
โดยเฉพาะโรงแรมตากอากาศชายทะเล ความนิยมดังกลาว ทําใหโรงแรมตากอากาศชายทะเล 
เร่ิมมีการแพรหลาย ไปตามแนวชายทะเล และหมูเกาะตางๆ เชน แนวชายฝงทะเลมหาสมุทร
แอตแลนติกและอาวเม็กซิโก หมูเกาะฮาวาย และฝงทะเลตอนเหนือของจาไมกา เปนตน 
ภายหลังความนิยมทองเที่ยวและตากอากาศชายทะเล จึงกระจายสูเอเชีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตามสถานที่ตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงโดยทั่วไป 
 
 ในประเทศไทย โรงแรมตากอากาศเร่ิมเกิดขึ้น เม่ือประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับ
ชาวตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เกิดจากความตองการที่พักแรมสําหรับชาวตางชาติ
โดยเฉาะชาวยุโรปท่ีเขามาประกอบกิจการตางๆ ในประเทศไทย นอกจากที่พักแรมในเมืองแลว
ชาวยุโรปเหลาน้ัน ยังนิยมพักแรมในสถานที่ตากอากาศชายทะเลดวย รัฐบาลไทยในสมัยน้ัน 
จึงจัดสรางอาคารเพื่อการพักตากอากาศชายทะเลขึ้นเปนครั้งแรกที่ ตําบลอางหิน แขวงเมือง
ชลบุรี เพ่ือบริการชาวตางชาติโดยเฉพาะ ภายหลังความนิยมในการพักตากอากาศชายทะเลก็
ขยายสูกลุมชนชั้นสูงของไทย เปนที่นิยมในหมูราชวงศและขาราชการชั้นผูใหญ และเม่ือ
เสนทางการเดินทางสูสถานที่ตากอากาศชายทะเลไดรับการพัฒนาขึ้น การพักตากอากาศใน
โรงแรมตากอากาศชายทะเลก็เปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป 
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 โรงแรมตากอากาศชายทะเลในประเทศไทย ในระยะแรกมีตนแบบมาจากโรงแรมใน
ยุโรป ทั้งดานสถาปตยกรรม สภาพแวดลอม และการใหบริการ เพราะมีชาวยุโรปเปนผูบริหาร
กิจการ โรงแรมตากอากาศชายทะเลท่ีบริหารโดยคนไทยเริ่มตนที่โรงแรมหัวหิน ซึ่งกอสรางขึ้น
โดยมีจุดประสงคเพ่ือรองรับการพักผอนของผูโดยสารทางรถไฟ ดังคํากลาววา “เพ่ือเปน
สถานที่ตากาอากาศตามสมัยนิยมในยุคน้ัน และความตองการท่ีพักระหวางการเดินทางของ
ผูโดยสารรถไฟระหวางกรุงเทพฯ และสิงคโปร” (บัณฑิต จุลาสัย, 2537: 33) 
 
 การดําเนินการของโรงแรมหัวหินประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และเปน
แบบอยางใหกับโรงแรมตากอากาศอ่ืนๆ ตามเสนทางรถไฟ และสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียง
ทั่วไป กระทั่งถึงชวงปลายของ พ.ศ. 2520 เม่ือมีการสงเสริมกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย 
อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะเม่ือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กําหนดใหป พ.ศ. 2530 
เ ป น ป แ ห ง ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ซึ่ ง ใ น ช ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ดั ง ก ล า ว  ไ ด
มีการเพ่ิมปริมาณจํานวนโรงแรมและหองพักมากขึ้น เ พ่ือตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศ และรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ซึ่งโดยมากแลว จะเปนโรงแรมเพื่อ
การพักผอนในสถานตากอากาศชายทะเล เชน โรงแรมเมอริเดียน และโรงแรมดุสิตลากูนา 
จังหวัดภูเก็ต โรงแรมรอนัลครุยส พัทยา เปนตน การสงเสริมดานการทองเที่ยว ที่มีอยาง
ตอเนื่อง ทําใหปริมาณนักทองเท่ียวจากตางประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ย
รอยละ 20 ตอป มีผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งแมวาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และภูมิภาคจะ
ถดถอยลดลง 
 
 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินการของโรงแรมตากอากาศชายทะเล
ดังกลาว คือ สถาปตยกรรมและสถาพแวดลอมบริเวณที่ตั้งโรงแรมนั้นๆ เพราะนอกจาก
สถาปตยกรรมจะเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกดานที่พักอาศัยแลว สถาปตยกรรมยังเปนสิ่งที่
ดึงดูด หรือสรางความสนใจใหกับผูที่มาพักผอนไดเปนอยางดี ดังขอความที่วา 
 
 “ในบรรดาปจจัยตางๆ ที่จะมีสวนดึงดูดนักทองเท่ียว  สถาปตยกรรม  ซึ่งจะมี
ความหมายรวมถึง การวางผังบริเวณ การออกแบบส่ิงแวดลอม ภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งปลูก
สราง นับเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง หรืออีกนัยหน่ึง อาจจะไดกลาววา สถาปตยกรรมจะมีสวน
ในการสรางความสําเร็จ หรือความลมเหลว ใหกับโครงการทองเที่ยวไดโดยตรง” (เขียนศักด์ิ 
แสนเกลี้ยง, 2542: 24) 
 
 การออกแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเลไดพัฒนา ปรับปรุงวิธีการ และแนวทางการ
ออกแบบใหสามารถตอบสนองความตองการของผูที่จะมาพักผอน ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและการบริการเรื่อยมา ทั้งการเพ่ิมเติมการใชสอยอ่ืนๆ นอกจากการบริการท่ี
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 3.3.1. เกณฑการออกแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล 
 
 โรงแรมตากอากาศชายทะเล เปนสถาปตยกรรมประเภทบริการชุมชน และที่พัก
อาศัย มีจุดประสงค เพ่ือเปนอาคารที่พักสําหรับผูที่ตองการพักผอน ทองเที่ยว การออกแบบ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล ซึ่งหมายรวมถึง การวางผังบริเวณ สภาพแวดลอม สิ่งปลูกสราง 
และภูมิสถาปตยกรรม ที่มีประสิทธิภาพ ตองมีการพิจารณาออกแบบโครงราง และเลือก
ทางเลือก ในประเด็นดังตอไปน้ี 
 

- สภาพแวดลอมบริเวณที่ตั้งโครงการ 
 
 ที่ตั้งเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบของอาคารโรงแรมตากอากาศชายทะเล 
แสดงคุณภาพของโรงแรมนั้นๆ โดยทั่วไปแลวโรงแรมตากอากาศชายทะเล จะตั้งอยูในบริเวณ
ที่จะสามารถเชื่อมตอกับชายหาด หรือทะเลไดโดยตรง หันหนาสูทะเล หรือกิจกรรมทางน้ํา 
ทั้งนี้ การพิจารณาที่ตั้งขึ้นอยูกับความสมบูรณของสภาพแวดลอม รวมทั้งความเหมาะสมใน
การดําเนินการ โดยคํานึงถึงลักษณะของที่ตั้งตางๆ ดังตอไปน้ี 
 

1. ที่ตั้ง มีลักษณะภูมิศาสตร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแตละ
ชวงเวลา หรือไม อยางไร 

2. มีลักษณะสําคัญทางธรรมชาติภายนอกโครงการ เชน แมน้ํา ภูเขา สระนํ้า ที่
สามารถรวมเปนทัศนียภาพ ที่สวยงามใหแกโครงการได หรือไม 

3. มีลักษณะสําคัญทางธรรมชาติภายในโครงการ ที่จะสามารถพัฒนาใหเกิด
ประโยชนกับโครงการในอนาคตได หรือไม 

4. สามารถนําลักษณะของศิลปวัฒนธรรม ตามแบบแผนของวัฒนธรรมทองถิ่น 
รวมในการจัดภูมิสถาปตยกรรม หรือสภาพแวดลอมทั้งโครงการได หรือไม 

5. อะไร คือลักษณะสําคัญของสถาปตยกรรมทองถิ่น รูปทรง และองคประกอบ 
เปนไดอยางไร 
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- สภาพแวดลอมบริเวณที่ใกลเคียง 
 
 ปจจัยหนึ่ง ที่มีผลทําใหโรงแรมตากอากาศชายทะเลประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานกิจการ คือ สภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอมบริเวณโรงแรม และสภาพแวดลอม
บริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงโรงแรม ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได ซึ่งสามารถแบงออกไดดังตอไปน้ี 
 

1. สภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 สภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงแรมตากอากาศชายทะเล เปนสิ่ง
สําคัญ โดยเฉพาะชายหาด ซึ่งเปนสภาพภูมิประเทศโดยธรรมชาติ มีผลโดยตรงกับการทํา
ตลาด และการออกแบบอาคารโรงแรม การเลือกที่ตั้งโรงแรมที่ดี จึงตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ของชายหาดดวย ซึ่งชายหาดที่มีความเหมาะสม ควรเปนบริเวณที่มีการพัฒนาแลว แตยังคง
สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงาม และเปนบริเวณที่จะสามารถปองกัน หรือคาดการณ
ปรากฎการณทางธรรมชาติได เชน น้ําขึ้นน้ําลง กระแสน้ํา กระแสลม ที่มีการพัดผาน จะไมมี
การสงผลกระทบกระเทือนตอการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงของพื้นดินและชายหาด 
หรือไมอยูในแนวการเคลื่อนของแผนดิน ซึ่งจะนํากระแสคลื่นยักษ (Tsunami) พัดเขาสูชายฝง 
เหมือเม่ือเกิดที่ จังหวัดภูเก็ต และพังงา เม่ือ พ.ศ.2548 
 

2. สภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรม 
 
 วัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณ เปนพ้ืนฐานที่ดีในการออกแบบสถาปตยกรรม และ
สภาพแวดลอมของโครงการ เน่ืองจาก ศิลปกรรม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น จะ
ชี้นําการตลาดที่เจาะจงนักทองเท่ียวกลุมพิเศษขึ้นมา แตอยางไรก็ตามการออกแบบ โดยอางอิง
วัฒนธรรมทองถิ่น จะมีคาใชจายในการกอสราง ซอมบํารุงสูง ตามไปอีกดวย 
 
 สภาพสังคมของชุมชน ความสัมพันธที่ดีระหวางโครงการกับชุมชนโดยรอบ จะชวย
ลดปญหาการกระทบกระทั่งระหวางโครงการและชุมชน เชน ปญหาการรุกล้ําโครงการ ปญหา
การรักษาสภาพของชายหาด การจัดหาวัสดุในทองถิ่น เปนตน นอกจากนั้นแลว ชุมชนบริเวณ
ใกลเคียงกับโครงการ ยังจัดเปนแหลงผลิตผลงานทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเปนแหลง
แรงงาน ที่มีความสําคัญสําหรับการกอสรางและดําเนินงานโครงการ อีกดวย 
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3. ระบบสาธารณูปโภค 
 
 ระบบสาธารณูปโภคในทองถิ่นเปนสิ่งหนึ่ง ที่ตองใหความสําคัญในการออกแบบ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล เพราะถาระบบสาธารณูปโภคไมดีพอ หรือไมสามารถใหบริการ
ถึงพ้ืนที่โครงการแลว การเตรียมระบบสาธารณูปโภคขึ้นใหมเอง จะเปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณเปนอยางมาก การศึกษาความพรอมของระบบสาธารณูปโภคจะชวยในการวาง
แนวทางการจัดหา และเตรียมการดานระบบสาธารณูปโภคของโรงแรมใหเพียงพอตอความ
ตองการ เชน การจัดซ้ือนํ้าใช การบําบัดนํ้า ที่ผานการใช มารดนํ้าตนไม การจัดเตรียมเคร่ือง
ผลิตกระแสไฟฟา เปนตน 
 

4. การคมนาคม 
 
 ที่ตั้งโครงการที่มีการคมนาคมสะดวก งายตอการเขาถึงมีผลตอการเลือกมาพักผอน
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย ถาเปนนักทองเที่ยวภายในประเทศ ที่ตั้งควรจะ
สามารถเขาออกไดดวยทางรถยนต แตถานักทองเที่ยวจากตางประเทศเปนกลุมเปาหมายแลว 
การคมนาคมที่สะดวกสามารถขนถายสินคาตางๆ ไดดีจะชวยใหการดําเนินงานโครงการ
เปนไปอยางเรียบรอย เน่ืองจากการบริการภายในโรงแรมตากอากาศจะตองมีการจัดเตรียม
ผลิตภัณฑ และอาหารตางๆ รับรองแขกผูที่มาพักเปนจํานวนมาก 
 

5. การเขาถึง 
 
 การคมนาคมที่สามารถจะเชื่อมตอกับสวนตางๆ ของพ้ืนที่สวนอ่ืนๆ อาทิเชน ทาง
ดวน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนสง หรือชุมชนเมือง ซึ่งจะมีสวนที่ทําใหการตลาดในเชิง
พาณิชยกรรม ในแงของมูลคาความคุมคาของการลงทุนพัฒนาโครงการ ที่จะมีสวนใหผู
ประกอบธุรกิจโรงแรมตากอากาศชายทะเลนั้น กอใหเกิดผลกําไรสูงสุด 
 

- พ้ืนที่ใชสอย 
 
 การกําหนดพ้ืนที่ใชสอยและกิจกรรมตางๆ ภายในโรงแรมตองสัมพันธกับนโยบาย
ดานการตลาดและลักษณะการใหบริการโรงแรม การจัดขนาดพ้ืนที่ใชสอยที่เพียงพอ มีพ้ืนที่
สําหรับดําเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สะดวกในการใหบริการ รวมทั้งมีสภาพแวดลอมที่
แปลกใหม เปนสวนชวยในการแขงขันระหวางธุรกิจการโรงแรม อยางไรก็ตาม พ้ืนที่ใชสอยของ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล ซึ่งโดยทั่วไป จะประกอบดวยพื้นที่ตางๆ ดังตอไปน้ี (Devis 
Lawson, 1995: 126) ดังตารางที่ 3.1.-3.4. 
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  บริเวณพื้นที ่ จํานวน/ขนาดพ้ืนที่ หมายเหตุ 

  สวนหองพัก   ความสําคัญ 

1 จํานวนหองพัก Standard Type 300-600 หอง ***** 

2 จํานวนหองพัก Suit Type  12 หอง   

3 จํานวนหองพัก Penthouse 3 หอง   

4 จํานวนชั้น 4-6 ชั้น  

5 ขนาดหองพัก Standard Type 3.6x8.3 ตารางเมตร   

6 ขนาดหองพัก Suit Type 30 ตารางเมตร   

7 ทางสัญจร และพ้ืนที่บริการ มากกวา 42%   

        
 

ตารางที่ 3.1. แสดงขนาดพ้ืนที่ใชสอยภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล (สวนหองพัก) 
 

  บริเวณพื้นที ่ จํานวน/ขนาดพ้ืนที่ หมายเหตุ 

  สวนพ้ืนที่สาธารณะ   ความสําคัญ 

1 โถงและสวนลงทะเบียน โถงลิฟต บันได 1 ตารางเมตร/หอง *** 

2 Lounge 1 ตารางเมตร/ที่นั่ง   

3 รานคา Retail Shop 90 ตารางเมตร   

        

  สวนอาหารและเครื่องด่ืม   ความสําคัญ 

1 Café / Coffee Shop 50 ที่นั่ง ที่นัง่ละ 1.6 M2 **** 

2 Resturant 150 ที่นั่ง ทีน่ั่งละ 2.0 M2   

3 Resturant 300 ที่นั่ง ทีน่ั่งละ 1.8 M2   

4 Hotel Bar 100 ที่นั่ง ทีน่ั่งละ 1.5 M2   

5 Entertainment 200 ที่นั่ง ทีน่ั่งละ 1.5 M2   

6 ทางสัญจร และพ้ืนที่บริการ มากกวา 25%   

        
 

ตารางที่ 3.2. แสดงขนาดพ้ืนที่ใชสอยภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล (สวนบรกิาร 1) 
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  บริเวณพื้นที ่ จํานวน/ขนาดพ้ืนที่ หมายเหตุ 

  สวนพ้ืนที่หองประชุม   ความสําคัญ 

1 หอง Ball Room และหองจัดเลี้ยง 200 ที่นั่ง ทีน่ั่งละ 1.2 M2 **** 

2 หองประชุม 100 ที่นั่ง ทีน่ั่งละ 1.5 M2   

3 ทางสัญจร และพ้ืนที่บริการ มากกวา 25%   

        

  สวนสันทนาการ (ในรม)   ความสําคัญ 

1 สระวายนํ้า สนามเทนนิส Health Club มากกวา 30% ***** 

  SPA สนามกอลฟ ของพื้นที่โครงการ   

        

  สวนพ้ืนที่ฝายบริหาร   ความสําคัญ 

1 Front Office 0.4 ตารางเมตร/หอง **** 

2 Executive Office 0.2 ตารางเมตร/หอง   

3 ฝายประชาสมัพันธ และขาย 0.35 ตารางเมตร/หอง   

4 ฝายการเงินและบัญช ี 0.35 ตารางเมตร/หอง   

5 ฝายทรัพยากรบุคคล 0.25 ตารางเมตร/หอง   

        

  สวนพ้ืนที่ฝายพนักงาน   ความสําคัญ 

1 หองพักพนักงานประจําสวนหองพัก 0.7 ตารางเมตร/ 1 คน **** 

2 หองควบคุม หองสวนบุคคล 0.3 ตารางเมตร/หอง   

3 หองเปลี่ยนเสือ้ผา Locker Room 0.8 ตารางเมตร/หอง   

4 หองอาหารพนักงาน 0.3 ตารางเมตร/หอง   

        

  สวนพ้ืนที่ Back of House   ความสําคัญ 

1 Main Kitchen 0.8 ตารางเมตร/ 1 ที่นั่ง ***** 

2 Kichen (สวนของหองจัดเลี้ยง) 0.2 ตารางเมตร/ 1 ที่นั่ง   

3 หองเก็บอาหารและเครื่องด่ืม 0.2 ตารางเมตร/ 1 ที่นั่ง   

4 ทางสัญจร และพ้ืนที่บริการ มากกวา 20%   

        
 

ตารางที่ 3.3. แสดงขนาดพ้ืนที่ใชสอยภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล (สวนบรกิาร 2) 
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  บริเวณพื้นที ่ จํานวน/ขนาดพ้ืนที่ หมายเหตุ 

  สวนอาหารและเครื่องด่ืม   ความสําคัญ 

1 Duck Stroge 0.35 ตารางเมตร/หอง **** 

2 General Storage 0.5 ตารางเมตร/หอง   

3 Housekeeping & Janitor 0.5 ตารางเมตร/หอง   

4 Laundry 0.8 ตารางเมตร/หอง   

5 Mechanical Room 1.0 ตารางเมตร/หอง   

6 เรือนเพาะชํา 1.5 ตารางเมตร/หอง   

        
 

ตารางที่ 3.4. แสดงขนาดพ้ืนที่ใชสอยภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล (สวนบรกิาร 3) 
 
 จากตารางที่ 3.1.-3.4. โดยเฉลี่ยแลว โรงแรมตากอากาศชายทะเล จะมีพ้ืนที่ใชสอย
เฉลี่ย 63.75 ตารางเมตร ตอจํานวนหองพัก อยางไรก็ตาม การกําหนดขนาดของหองพัก จะ
สามารถปรับเปลี่ยนได ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ใชสอย และการใหบริการของ
โรงแรมตากอากาศชายทะเลนั้นดวย 
 

- ลักษณะและความตองการเฉพาะของพื้นที่ใชสอย 
 
 การออกแบบสวนพ้ืนที่ใชสอยในแตละสวนของโรงแรมนอกจากมีขนาดพ้ืนที่ที่
เหมาะสมแลว ตองสามารถที่จะใชสอยไดอยางสะดวกดวย สถาปนิก ก็ควรจะพิจารณาถึง
ลักษณะเฉาะของแตละพ้ืนที่นั้นดวย เพราะแตละพ้ืนที่มีการใชสอยท่ีแตกตางกัน รองรับการใช
สอยเฉพาะอยาง และเฉพาะกลุมผูใชสอย ดังตัวอยางลักษณะเฉพาะของพื้นที่ใชสอย 
ดังตอไปน้ี 
 

 สวนหองพัก (Guest Room) 
 
 หองพักเปนสวนที่ความสําคัญมากในการออกแบบโรงแรมตากอากาศ เน่ืองจากเปน
พ้ืนที่ที่สรางรายไดหลักใหกับโรงแรม ซึ่งโดยท่ัวไปแลว สวนหองพักจะใชเปนพ้ืนที่สวนใหญ
ของโรงแรม ดังคํากลาววา “พ้ืนที่ของโรงแรม 65-85% จะเปนพ้ืนที่สวนหองพัก การออกแบบท่ี
จะใหผลตอบแทนสูงสุด จึงตองจัดพ้ืนที่สวนนี้ใหไดมากท่ีสุด โดยใหพ้ืนที่ในสวนสงเสริม และ
สวนบริการอ่ืนๆ เทาที่จําเปน” (มาลินี ศรีสุวรรณ, 2545: 10) แตสําหรับโรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล ที่ตองการสภาพแวดลอมในการพักผอนเปนหลัก จํานวนหองพักจึงอาจไมมีปริมาณ
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 นอกจากปริมาณหองพักแลว การออกแบบหองพักตองคํานึงถึงเปาหมายการตลาด
ของโรงแรมดวย เน่ืองจากนโยบายดานการตลาดของโรงแรม จะกําหนดกลุมเปาหมาย ที่จะมา
ใชบริการของโรงแรม ซึ่งก็คือ การกําหนดลักษณะ กิจกรรม และพฤติกรรมของแขกที่มาพัก 
นโยบายการตลาด จึงมีผลตอลักษณะเฉพาะ หรือประเภทของหองพักดวย ซึ่งโดยทั่วไป
หองพักภายในโรงแรม จะมี 3 ลักษณะ คือ 
 

 หองพักแบบมาตรฐาน Standard Type 
 
 เปนหองพักที่ใหบริการโดยทั่วไปของโรงแรม ประกอบดวย เตียงนอน ซึ่งอาจจะเปน
เตียงคู เตียงเด่ียว พ้ืนที่หองพักผอน โตะเขียนหนังสือ และหองนํ้า หองพักจะมีพ้ืนที่ไมต่ํากวา 
3.75x5.50 เมตร และในแตละพื้นที่ของหองพักควรมีระเบียงกวาง ไมนอยกวา 1.50 เมตร 
มีความเปนสวนตัว สามารถเห็นทิวทัศนที่สวยงาม และควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกได 

 
ภาพที่ 3.1. แสดงรูปแบบหองพักภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล (Standard Type) 
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ภาพที่ 3.2. แสดงรูปแบบหองพักภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล (Standard Type) 
 

 หองพักแบบชุด Suite Type 
 

 การจัดพ้ืนที่สวนตางๆ ในหองชุดมีความตองการมากกวาหองพักแบบทั่วไป ทั้ง
ขนาดพื้นที่ เครื่องเรือน และการตกแตงภายใน รวมทั้งการใหบริการใกลชิดเปนสวนตัวพิเศษ 
ในบางโรงแรมสวนหองชุดจะมีโถงรับแขก และลงทะเบียนเขาพักแยกจากการหองพักทั่วไป 
โดยปกติ 1 หองชุด ประกอบดวยหองนอน 1-2 หอง สวนพักผอน หองนํ้า และหองครัว 
จํานวนหองชุด มีประมาณ 10% ของหองพักทั้งหมด โดยจัดไวในบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ 
เชน ชั้นบนสุดของอาคาร หรือแยกหองชุดออกเปนหลักๆ (Pavillion) ก็ได ดังภาพที่ 3.3.-3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.3. แสดงรูปแบบภายในองหองพักแบบชุด (Suite Type) 
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ภาพที่ 3.4. แสดงรูปแบบภายในของหองพักแบบชุด (Suite Type) 
 

 หองพักแบบชุดพิเศษ (Penthouse & Villa) 
  

 การจัดพ้ืนที่ของหองพักแบบชุดพิเศษ (Penthouse & Villa) ถาเปนโครงการที่
เก่ียวของกับโรงแรมตากอากาศชายทะเล มักจะมีการออกแบบ และวางผังเปนลักษณะเหมือน
บานพักอาศัย เพราะผูที่มาพักผอน มักจะตองการความเปนสวนตัวสูง โดยภายในนั้น จะมีการ
วางตําแหนงพ้ืนที่ใชสอยตางๆ คลายๆ กับบานพักอาศัยหลังหน่ึงเลยก็วาได ทั้งหองนอน 
หองครัว หองน้ํา ซึ่งแบงแยกกันอยางเปนสัดสวนอยางชัดเจน ดังภาพที่ 3.5.-3.7. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5. แสดงรูปแบบภายในของหองพักพักแบบชดุพิเศษ (Penthouse & Villa) 
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ภาพที่ 3.6. แสดงรูปแบบภายในของหองพักพักแบบชดุพิเศษ (Penthouse & Villa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7. แสดงรูปแบบภายในของหองพักพักแบบชดุพิเศษ (Penthouse & Villa) 

 

 ทางเดินเขาสูหองพักเปนประเด็นหนึ่งที่ตองมีการพิจารณาในการออกแบบสวน
หองพัก โดยทั่วไปทางเดินเขาสูหองพักแบงเปนทางเดินเด่ียว (Single Loaded Corridor) 
และทางเดินคู (Double Loaded Corridor) แตสําหรับโรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่แตละ
หองพักตองการมุมมองที่สวยงาม หรือมีการมองเห็นทะเลไดจากระเบียงหองพัก ทางเดินเขาสู
หองพักจึงมักเปนแบบ ทางเดินเด่ียว (Single Loaded Corridor) โดยมีทางเดินอยูดานหลัง
สวนหองพัก ทั้งน้ีทางเดินเขาสูหองพักไมควรยาวจนเกินไป หรือมีสวนปลายทางเดินหางจาก
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 สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการออกแบบสวนหองพักคือ สวนแมบานประจําชั้น (Guest 
Floor Service Space หรือ Maid Station) ซึ่งเปนสวนบริการสําหรับทําความสะอาด ดูแล
ความเรียบรอยของหองพักประจํา ชั้นหรือพ้ืนที่ ประกอบดวยพ้ืนที่เก็บอุปกรณทําความสะอาด 
รถเข็น และชุดเคร่ืองนอน เปนตน นอกจากเปนพ้ืนที่ของแมบานแลว สวนแมบานประจําชั้น 
ยังเปนที่สําหรับลิฟทบริการ พ้ืนที่เก็บของ Room Service และหองนํ้าสําหรับพนักงานดวย 
พ้ืนที่สวนแมบานประจําชั้นดังกลาว ควรจะรองรับการปฏิบัติหนาที่ของแมบานในแตละวัน ซึ่ง
อยูระหวาง 12-15 หอง/แมบาน ดังคํากลาวที่วา “ในทุกๆ ชั้นหองพักจะตองมีพ้ืนที่บริการ 
สําหรับเก็บอุปกรณ รถเข็นของแมบาน และอุปกรณสําหรับการบริการเบื้องตน เราตองคํานึงถึง
ความสามารถในการใหบริการของแมบาน ที่ใหบริการหองพักอยูระหวาง 12-15 หอง/แมบาน 
จํานวนหองพัก จึงเปนตัวกําหนดจํานวนแมบาน และพ้ืนที่สวนแมบานประจําชั้น” (Chiara, 
1973: 733) 
 

 สวนทางเขา (Main Entrance) 
  

 โดยท่ัวไปโรงแรมควรจะมีทางเขาออกภายในอาคารหลายทาง แยกประเภทตามการ
ใชงานหรือกิจกรรมของแขกผูมาพัก ชวยลดการสัญจรภายในอาคาร และชวยปองกันความ
ปลอดภัย มีทางเดินดานหนากวางพอสําหรับขนยายกระเปา นอกจากความคลองตัวในการ
ใหบริการแลว บริการทางเขาหลักยังเปนสวนที่มีความสําคัญในการแสดงภาพลักษณของ
โรงแรม เพื่อชวยในการจดจํา และการสรางความประทับใจแกแขกผูที่มาพัก ดังภาพที่ 3.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.8. แสดงลักษณะของสวนทางเขาหลัก (Main Entrance) 
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 โถง (Lobby) 
  

 โถงเปนสวนหลักของทางเขา เปนการสรางความประทับใจอันดับแรกแกแขกที่จะได
เขาพักของโรงแรม เปนพ้ืนที่แสดงใหเห็นสภาพลักษณการใหบริการโรงแรมนั้นๆ การ
ออกแบบเกณฑมาตรฐาน จะตองออกแบบใหเกิดความรูสึก กวางขวาง โดยมีมุมมองและ
สภาพแวดลอมเช่ือมตอถึงสวนพักผอน หรือนันทนาการ สามารถมองเห็นทิวทัศนที่สวยงาม 
เชน สวน ชายหาด สนามกอลฟ และภูเขา เปนตน เพ่ือสรางความรูสึก และภาพพจนที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.9. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนโถง (Lobby) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.10. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนติดตอหองพัก (Resevation) 
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 ในโรงแรมตากอากาศชายทะเล โถงจะมีขนาดเล็กกวาในโรงแรมประเภทอื่นๆ 
เนื่องจากมีการใชงานนอยกวา โดยมีเพียงพ้ืนที่ติดตอระหวางแขกผูมาพักและเจาหนาที่ของ
โรงแรม ประกอบดวย สวนตอนรับ (Reception) หรือสวนติดตอหองพัก (Resevation) 
พ้ืนที่นั่งพักผอนสําหรับแขก อุปกรณของงานธุรการ โทรศัพท และหองเก็บของ 
 
 Function Room 
 

Administration 

Lobby 
Front Desk 

Resturant 

Lounge 

Guestroom 

Garage Recreation 

Shop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3.1. แสดงความสัมพันธระหวางสวนโถงกบัพื้นที่ใชสอยอ่ืนๆ 
 

 สวนนันทนาการ (Recreation Facilities) 
 
 สําหรับโรงแรมประเภทตากอากาศ (Resort) สวนนันทนาการมีความสําคัญมากกวา
โรงแรมประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือกิจกรรมนันทนาการตามลักษณะพิเศษของที่ตั้งแลว โรงแรม
ตากอากาศชายทะเล จะมีกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ บริการเสริมดวย โดยทั่วไปสวน
นันทนาการจะประกอบดวย สนามเทนนิส กีฬาทางน้ํา สระวายน้ํากลางแจง รวมทั้งสระวายน้ํา
สําหรับเด็ก ศูนยสุขภาพ (Helth Club) ศูนยวารีบําบัด (SPA) และสนามกอลฟ เปนตน 
เน่ืองจากแขกผูที่มาพักในโรงแรมตากอากาศชายทะเลมีจุดประสงคในการพักผอนในชวงหยุด
พักรอน ใชเวลาในโรงแรมระหวาง 1-2 สัปดาห หรือมากกวา การจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการ 
ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  จ ะ ทํ า ใ ห แ ข ก ผู ที่ ม า พั ก ผ อ น นั้ น  มี ค ว า ม  พึ ง พ อ ใ จ 
และทํากิจกรรมอยูภายในบริเวณโรงแรม เปนการสงเสริมดานการตลาดของโรงแรมใหดียิ่งขึ้น 
การวางตําแหนงของสวนนันทนาการดังกลาว มักจะสัมพันธกับการจัดภูมิสถาปตยกรรม และ
ความตองการเฉพาะ ดังตัวอยางเชน 
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 สระวายนํ้า 
 เปนสวนนันทนาการ ที่สามารถพบไดเสมอ ในโรงแรมทั่วไป นอกจากสระวายนํ้าที่
สรางขึ้นแลว ชายหาดและทะเลจัดเปนสวนหนึ่งของสระน้ําธรรมชาติของโรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล ชายหาดดังกลาว ควรจะมีความลาดเอียงที่สามารถเขาถึงไดงาย ไมมีสิ่งกีดขวางบน
ชายหาด น้ําทะเลมีคุณภาพดีและเคลื่อนไหวสมํ่าเสมอ ชายหาดควรมีรมเงาจากพันธไมตางๆ 
มีพืชคลุมดินเพ่ือชวยยึดสันทรายไว เปนตน สระวายนํ้าที่สรางขึ้น เปนสวนนันทนาการที่
โรงแรมตากอากาศมีไวใหบริการเปนปกติ ซึกมักจัดเปนสระวายน้ําภายนอกอาคาร ลอมรอบ
ดวยภูมิสถาปตยกรรมแบบเมืองรอน สามารถมองเห็นไดจากสวนหองพัก หรือสวนพื้นที่
สาธารณะอ่ืนๆ ในโรงแรม มีการบริการอาหาร และเครื่องด่ืมภายในบริเวณนี้ดวย (Pool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.11. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนสระวายนํ้า 

ภาพที่ 3.12. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนสระวายนํ้า 
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 สนามเทนนิส  
 โรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่มีบริการสนามเทนนิส ควรจัดเตรียมสนามไวไมนอย
กวา 2-3 สนาม โดยมีการแบงแยกสนามเทนนิส ออกจากสวนอ่ืนๆ ของโรงแรม 
มีการก้ันขอบเขตพื้นที่อยางชัดเจน สามารถควบคุมการเขาออกได การวางตําแหนงสนามควร
แนวทิศเหนือใต เพ่ือวาแสงแดด จะไมรบกวนการเลน การกําหนดประเภทของสนามขึ้นกับ
การตลาดของโรงแรม ถาเปนสนาม Soft Court จะเหมาะกับวัยสูงอายุ แตมีการบํารุงรักษาสูง 
สวนสนาม Hard Court เปนสนามที่นิยมในทวีปเอเซีย บํารุงรักษางาย เหมาะกับ
สภาพแวดลอมเขตรอนชื้น มีความสะดวกในการเลนไดดีกวา คาใชจายไมสูงมากนัก 
 

 ศูนยวารีบําบัด (SPA) 
 เปนการบริการพิเศษท่ีมีเฉพาะบางโรงแรม การออกแบบศูนยวารีบําบัด (SPA) 
มักจะแยกเปน พ้ืนที่ เฉพาะ  มีทางเขาออก  และโถงที่ชัดเจน  แยกออกมาตางหาก 
สามารถเห็นไดจากทางเขาหลัก (Main Entrance) หรือโถง (Lobby) ของโรงแรม 
ศูนยวารีบําบัด ตองการพ้ืนที่ใชสอยไมมากนัก โครงการที่ประสบความสําเร็จเปนจํานวนมาก 
จะถูกออกแบบใหมีพ้ืนที่ใชสอย ทั้งสิ้น ประมาณ 10,000 ตารางฟุต (929 ตารางเมตร) 
หรือนอยกวา (Huffadine, 2000: 258) ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ อาทิเชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนศูนยวารีบําบัด (SPA) 

1. ทางเขาหลัก และพ้ืนที่ตอนรับ 
2. บริการทางการแพทย และบําบัด (Medical SPA) 
3. ศูนยออกกําลังกาย, Sauna, Strem 
4. หองสําหรับการทํา Aerobics, Yoka และ Bar Excercises 
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5. SPA Wet, Dry Areas และ Treatment 
6. Locker และที่เปลี่ยนเสื้อผา 
7. สระวายนํ้า ชนิดวารีบําบัด 
8. สวนบริการแพทย และผูชํานาญเฉพาะทาง 
9. สวนเสริมความงาม 

ภาพที่ 3.14-3.15. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนศูนยวารีบําบดั (SPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.16. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนออกกําลัง

กาย (Fitness Area) 
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 สวนอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Facilities) 
 
 สวนอาหารและเครื่องด่ืม มักจะอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ตั้งอยู
ใกลครัวหลัก หรือมีทางเชื่อมตอถึงกันได สามารถบริการอาหารเชา และอาหารเย็นในปริมาณ
ที่มากพอ ที่จะสามารถรองรับแขกผูที่มาพักได การวางตําแหนงโตะอาหาร ควรจะมีระยะหาง
มากพอสมควร เพ่ือสรางความรูสึกเปนสวนตัว ในขณะรับประทานอาหาร อาจจัดใหมีกิจกรรม
บันเทิงพิเศษอ่ืนๆ ภายในบริเวณสวนอาหาร และเคร่ืองด่ืมดวย ดังขอความที่วา “สวนอาหาร 
และเครื่องด่ืม ควรมีการบริการดานความบันเทิง เชน จัดใหมี Piano Bar หรือมีพ้ืนที่จัดเตรียม
ไวเพ่ือการบันเทิงพิเศษ เชน งานแตงงาน จัดเลี้ยงวาระพิเศษ” (Lawson, 1995: 78) และมีการ
บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม ที่หลากหลาย ทั้งสถานที่และประเภทของอาหาร ทั้งน้ี การเลือก
รูปแบบใหบริการ จะขึ้นอยูกับความตองการของตลาดของแตละโรงแรม อาทิเชน 
 

1. ภัตตาคารระดับสูง 
2. Coffee Shop ใหบริการเฉพาะอาหารเชา และอาหารวาง 
3. Buffet และ Salad Bar 
4. ภัตตาคารพิเศษ ที่มีรายการอาหารที่แปลกใหม หรือการบริการที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะดาน เชน จีน ยุโรป ญี่ปุน เปนตน 
5. ภัตตาคาร แบบ Open Air และบารบริเวณสระวายนํ้า (เปดชวงเวลากลางคืน) 
6. บาร บริการเครื่องด่ืม และของขบเคี้ยว 
7. ซุมอาหารบริการตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.17. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนภัตตาคาร 
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ภาพที่ 3.18-3.19. แสดงการจัดพ้ืนที่สวน Coffee Shop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.20. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนภัตตาคาร (แบบ Open Air และบารบริเวณสระวายนํ้า)  
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ภาพที่ 3.21. แสดงการจัดพ้ืนที่สวนจัดเลี้ยง (Convention Hall)  

 
 สวนสํานักงานบริหาร (Administration Offices) 

 
 สวนบริหารภายในโรงแรมมักอยูในบริเวณพื้นที่ที่สามารถติดตอกับผูใชบริการได
สะดวก และสามารถเชื่อมตอกับสวนบริการ (Black of the house) แตไมทําใหเสียพ้ืนที่โถง 
หรือทัศนียภาพในการพักผอนของผูใชบริการ โดยท่ัวไปสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 
 

 สวน Front Desk และ Front Office  
 เปนสวนพนักงานที่มีกิจกรรมสัมพันธกับผูใชบริการโดยตรง มีหนาที่ติดตอ ใหขอมูล
ขาวสาร และประสานงานกับสวนสํานักงาน และบริการอ่ืนๆ ของโรงแรม ซึ่งประกอบดวย สวน
ตางๆ เชน สวนตอนรับ สวนติดตอรับจองหองพัก สวนลงทะเบียนเขาพัก พนักงานรับโทรศัพท 
เปนตน โดยทั่วไปสวนของ Front Office มักจัดในลักษณะ เคาเตอรยาว 1.80 เมตร ตอ 1 
Station และเพิ่ม 1 Station ทุกๆ จํานวนหองที่เพ่ิมขึ้น 150 หอง และจะตอง
ตั้งอยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนจากทางเขาหลัก และเห็นโถงลิฟต  
 

สวนผูบริหาร Executive Office  
 เปนสวนที่เปนพ้ืนที่เล็ก ที่สุดในโรงแรม บางคร้ังอาจจะรวมอยูในสวนของ Front 
Office ประกอบไปดวย พ้ืนที่ฝายโรงแรม หองผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายบริหาร เปนตน สวน
นี้ ควรจะอยูในตําแหนง จะสามารถที่จะเชื่อมตอกับสวนพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ไดสะดวก 

 

DPU



62 
 

 สวนผูบริการ Back of the house 
 สวนบริการมีพ้ืนที่ประมาณ รอยละ 10-15 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่สวนบริการ 
จะตองขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของโรงแรม โดยทั่วไปแลว พ้ืนที่สวนนี้จะประกอบไปดวย 
 

1. สวนครัวและเก็บของ Kitchen and Food Stroage 
 จะมีความสัมพันธกับระบบตางๆ ภายในโรงแรม ทั้งระบบไฟฟา ระบบทอ การวาง
ตําแหนงอุปกรณ เคร่ืองครัวตางๆ ซึ่งจะมีการคํานึงถึงการเชื่อมตอกับสวนอ่ืนภายในโรงแรม 
เชน การขนถาย สวนเก็บอาหาร การเชื่อมโยงกับภัตตาคาร 
 

2. สวนรับของ ขยะ และหองเก็บของทั่วไป Receiving, Trash and General 
Storage 

 ควรจะมีตําแหนงที่มีการเชื่อมตอกับสวนครัวไดโดยสะดวก หรืออาจจะรวมไวใน
บริเวณเดียวกันที่เปนโรงแรมขนาดเล็ก และตองมีความสัมพันธกับการวางผังโรงแรมโดย
ภาพรวม สามารถขนสงสินคาไดโดยท่ีไมมีการรบกวนแขก หรือขนสงผานบริเวณหองพัก และ
พ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ มีขนาดที่พอเพียงที่จะวาง และขนของไดโดยสะดวก ทั่วไปแลวจะตองมี
ขนาด 0.25-0.35 ตร.ม./หองพัก มีจุดควบคุมบริเวณรับของ มีที่สําหรับรถรับสงที่จะสามารถขน
ถายใชไดครั้งละ 2 คัน สามารถที่จะคุมแดด ฝนได สวนขยะจะตองมีการแยกประเภท ที่มีทั้ง
ชนิดเปยกและแหง มีการปองกันกลิ่น สวนพ้ืนที่เก็บของ จะอยูใกลในตําแหนงที่พรอมใชงาน 
กระจายตัวตามพ้ืนที่ใชสอยสวนตางๆ ของโรงแรม 
 

3. สวนพนักงาน Employee Areas 
 จะประกอบดวยสวนทํางานฝายบุคคล หองเปลี่ยนเส้ือ Locker และสวนรับประทาน
อาหารสําหรับพนักงาน ซึ่งทั้ง 3 สวน จะไมมีความจําเปนที่จะตองอยูในตําแหนงเด่ียวกัน 
เนื่องจากลักษณะของการใชงานท่ีแตกตางกัน กลาวคือ “ฝายบุคคลจะตองอยูใกลกับสวน
บริหาร  ส วนรั บประทานอาหารอยู บ ริ เ วณห องค รัว  และห อง เปลี่ ยน เ ส้ื อ  Locker 
อยูบริเวณจุดตรวจเขาออก และจายเคร่ืองแบบพนักงาน” (Chiara, 1973: 735) โดยทั่วไปแลว 
สวนนี้จะตองมีพ้ืนที่ ขนาด 0.75-0.85 ตร.ม./หองพัก 
 

4. สวนซักรีดและแมบาน Laundry & House Keeping 
 เปนพ้ืนที่สําหรับรวบรวม และจัดเก็บผาที่ใชภายในโรงแรมทั้งหมด ทั้งผาจากหองพัก 
ผาปูเตียง ผาในสวนรับประทานอาหาร เคร่ืองแบบพนักงาน และเส้ือผาที่แขกสงซัก เปนตน 
โดยท่ัวไปแลว สวนแมบานและซักรีด จะมีพ้ืนที่ขนาด 0.75-0.85 ตร.ม./หองพัก การออกแบบ 
จะตองมีการคํานึงถึงการเชื่อมตอระหวาง สวนจัดเก็บกับพ้ืนที่การใชงาน ตําแหนงของอุปกรณ
ซักรีด การจัดสงผาใชแลว กับผาสะอาด ซึ่งโดยท่ัวไป จะจัดระบบการดําเนินงานเปนแนว
เสนตรง เพ่ืองายตอการควบคุมคุณภาพ 
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5. สวนหองเคร่ืองจักรกลและซอมบํารุง Engineering and Mechanicial Areas 
 เปนสวนทํางานของชาง สวนซอมแซม และสวนอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งควรจะอยู
ใกลกับสวนซักรีด ครัว และบริเวณที่ตองใชพลังงานสูง สวนซอมบํารุง จะตองมีขนาดประมาณ 
อัตราสวน 0.35-0.45 ตร.ม./หองพัก ขนาดหองเครื่องจักรกล จะขึ้นอยูกับขนาดและประเภท
ของโรงแรม โครงสราง และสภาพภูมิอากาศ 
 

- ลักษณะและพฤติกรรมของผูใชสอย 
 

 ผูใชบริการภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล สามารถแบงไดเปน ผูใชบริการ และผู
ใหบริการ ซึ่งมีกิจกรรมและลักษณะของการใชสอย ดังตอไปน้ี 
 

 สวนผูใชบริการ 
 

 ผูใชบริการ คือ แขกผูที่มาพักแรม หรือมาพักผอนในโรงแรมตากอากาศชายทะเล 
เปนผูใชสอยโครงการที่สําคัญท่ีสุด เพราะเปนผูที่นํารายไดมาสูโรงแรม โดยทั่วไปผูใชบริการจะ
มีลักษณะแตกตางกันตาม เพศ วัย เชื้อชาติ ความแตกตางกันนี้นําไปสูลักษณะการใชสอยที่
แตกตางกันอยางชัดเจน หนุมสาวนิยมจะเลนกีฬาทางน้ํา ผูสูงอายุนิยมมาพักผอนใน
บรรยากาศสบายๆ และการพักผอนทั้งครอบครัว ที่ตองการมีกิจกรรมที่หลากหลาย อยางไรก็
ตาม ผูใชบริการในโรงแรมตากอากาศชายทะล มักจะใชเวลาสวนใหญรวมกิจกรรมตางๆ ใน
บริเวณโรงแรม และมักใชบริการโรงแรมเปนระยะเวลาติดตอกันเฉล่ียนาน 1-2 สัปดาห 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และลักษณะการใหบริการของโรงแรมอีกดวย ดังตารางที่ 3.5. 
แสดงลักษณะการใชบริการของผูใชบริการ ดังตอไปน้ี  
 

  ประเภทผูใชบริการ จํานวนวัน ชวงเวลา ลักษณะการใชบริการ 

  หนุมสาว (โสด) 2-3 วัน ในฤดูกาลทองเที่ยว ทองเท่ียว พักผอน กีฬาทางน้ํา 

  คูหนุมสาว (แตงงาน) 2-3 วัน ในฤดูกาลทองเที่ยว ทองเท่ียว พักผอน กีฬาทางน้ํา 

  ครอบครัว 4-5 วัน ปดภาคเรียน วันหยุดยาว ทานอาหาร พักผอน กีฬาทางน้ํา 

  นักธุรกิจ 7 วัน ตลอดป พักผอนสวนตวั เจรจาธุรกิจ 
       

 
ตารางที่ 3.5. แสดงลักษณะการใชบริการของผูใชบริการ 
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 สวนผูใหบริการ 
 
 ผูใหบริการ เปนผูใชสอยในงานประจําตามหนาที่ ซึ่งมีลักษณะการใชสอยพื้นที่ใน
สวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 

- สวนหนา (Front of House)  
 เ ป น ส ว น ที่ ติ ด ต อ แ ล ะ ใ ห บ ริ ก า ร  ห รื อ สั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า โ ด ย ต ร ง 
ประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี24 
 

1. ฝายจัดการ (The Executive Office, Management) 
 ผูบริหารระดับสูงของโรงแรม จะเสมือนเปนศูนยกลางของการดําเนินงานภายใน
โรงแรมตากอากาศชายทะเล จะทําหนาที่กําหนด และบริหารจัดการ ใหมีภาพลักษณ หรือ
ลักษณะของโรงแรมที่ดี ดําเนินตามนโยบายดานการตลาดในปจจุบันและอนาคตได 
 

2. ฝายควบคุม (Controller) 
 ควบคุมและพัฒนาคุณภาพของการบริการในสวนตางๆ ของโรงแรม เพ่ือรองรับความ
ตองการของแขกผูที่พักผอน ประกอบดวยสวนตางๆ เชน ฝายบัญชี ฝายขายและการตลาด 
ฝายบุคคลและฝกอบรม เปนตน 
 

3. ฝายตอนรับ (Front Desk, Reception) 
 เปนสวนของสายงานที่มีการดําเนินการเปนระบบขนาดใหญ เปรียบเปนเสมือน
ศูนยกลางการประสานงานของฝายตางๆ ภายในโรงแรม ควบคุมการจองหองพัก การชําระ
คาบริการ การลงทะเบียนเขาพัก ประสานงานกับหนวยงาน หรือองคกรดานการทองเที่ยว 
ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว หรือสายการบิน เปนตน 
 

4. ฝายบริการ (Uniforned Service) 
 เปนสายงานที่รับชวงความรับผิดชอบจาก Front Desk มีภาระหนาที่ใหความ
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และการใหบริการสวนตัว (Personalized Service) 
แกผูที่มาพัก เชน รับผิดชอบการขนสัมภาระ จากท่ีสนามบินมาโรงแรม หรือจากรถรับสง 
จนถึงหองพัก รักษาความปลอดภัย จองตั๋วละคร และแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เปนตน 
พ้ืนที่การดําเนินงานของฝายบริการจะมีพ้ืนที่ทํางานในโรงแรม ที่ตําแหนงใกลเคียงกับสวน 
Front Desk และใกลเคียงกับบริเวณที่จอดรถรับสงดานหนาของโรงแรม ควบคุมการ

 
24 เรียบเรียงจาก Huffadine, 2000: 201-205, ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2543: 12-20 และ 
อนุพันธ กอพันธพานิช, 2538: 39-62 
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- สวนบริการสนับสนุน (Back of House)  

 เปนสวนสําคัญท่ีสุดในการดําเนินงานโรงแรม เปนฝายผลิตภัณฑ ซึ่งก็คือ การบริการ
ใหแกโรงแรม นอกจากน้ันแลว ยังรับผิดชอบดานการบํารุงรักษา เปลี่ยนแปลง วัสดุอุปกรณ
เครื่องจักรกล ใหใชงานไดสมํ่าเสมอ การดําเนินงานในสวน Back of House 
แบงสวนในการรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
 

1. ฝายผลิตอาหาร (The Executive Office, Management) 
 การดําเนินงานในสวนของ Chef และ Main Kitchen Staff เปนไปตามแบบแผนของ
แตละโรงแรมจะทําการยึดปฏิบัติ ซึ่งมักจะเปนไปตามแบบแผนของตางประเทศ โดยมี Chef 
de Cuisine รับผิดชอบการดําเนินงานทั้งหมดในฝายผลิตอาหาร 
 

2. ฝายจัดเลี้ยง (The Catering Department)  
 จะรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ทั้งน้ี การใหบริการของฝายจัดเลี้ยงจะ
ขึ้นอยูกับนโยบายของการบริหารของโรงแรม 
 

3. ฝายแมบาน (Housekeeping) 
 รับผิดชอบดูแลความเรียบรอยสวนหองพัก หองนั่งเลน หองชุด หองน้ํา ตลอดจน
ทางเดินหนาหองพัก และใหบริการตางๆ ที่เก่ียวของกับการเขาหองพักของแขกดูแลจัดการผา
ทุกชนิดที่ใชในหองพัก ภัตตาคาร และเคร่ืองแบบพนักงาน ทั้งการรวบรวมผาที่ใชแลว ทํา
ความสะอาด ซอมบํารุง และจายผาที่สะอาดแลว 
 

- ระบบโครงสราง 
 
 โครงสรางทางสถาปตยกรรมของอาคารและสิ่งกอสรางของโรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล มีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูใชสอยอยางมาก เพราะกิจกรรมทั้งของ
ผูใชบริการและผูใหบริการ จะอยูภายในอาคาร หรือบริเวณพื้นที่ใกลเคียงตลอดระยะเวลาที่มา
ใชบริการ ดังน้ัน โครงสรางสถาปตยกรรมและวัสดุที่ใชในการกอสราง จะตองมีความแข็งแรง 
ม่ันคง สามารถที่จะรองรับกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร หรือส่ิงกอสรางได รวมทั้ง 
เหมาะสมกับงบลงทุนการกอสราง สภาพแวดลอมบริเวณที่ตั้ง และการบํารุงรักษา 
 
 โครงสรางและสถาปตยกรรมของโรงแรมตากอากาศชายทะเล เกิดขึ้นจากความ
จําเปนที่จะตองการใชพ้ืนที่ใชสอยสวนตางๆ ของโรงแรมที่ในแตละแหง มีความแตกตางกัน ซึ่ง
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 โครงสรางสวนหองพัก 

 
 สวนหองพัก เปนการวางผังหองยอยรวมกันเปนอาคาร เปนโครงสรางชวงสั้นและมี
ชวงเสาสมํ่าเสมอ มีเพียงบางสวนที่มีชวงเสาแตกตางจากปกติ เชน ในสวนหองชุดปลายอาคาร 
โครงสรางสวนหองพักน้ี จึงสามารถออกแบบใหเปนโครงสรางแบบเดียวกัน เพ่ิมความรวดเร็ว
ในการกอสราง หรือเลือกใชโครงสรางของสถาปตยกรรมทองถิ่น เปนแนวทางการในออกแบบ 
โดยใชวัสดุในทองถิ่น หรือมีการประยุกตเขากับวัสดุในปจจุบัน เชน การใชโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก แทนการใชไม การใชโครงสรางทองถิ่นบางสวน ซึ่งจะเปนการชวยเพ่ิมความ
นาสนใจกับอาคารโรงแรม ดังภาพที่ 3.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.22. แสดงลักษณะโครงสรางอาคารสวนหองพัก ที่มีรูปแบบชวงเสาสมํ่าเสมอ 
 

 โครงสรางสวนสาธารณะและบริหาร 
 
 พ้ืนที่สาธารณะและบริหาร ตองการโครงสรางชวงสั้นๆ ในสวนบริหาร และชวงกวาง
ในสวนหองโถง หรือหองจัดเลี้ยง ดังนั้น แนวทางการออกแบบ จึงควรมีการแยกสวนพื้นที่ที่
ตองการโครงสรางชวงกวางออกจากโครงสรางชวงสั้น แตถาตองมีการซอนชั้น ก็ควรจะให
โครงสรางชวงกวางอยูดานบนโครงสรางชวงสั้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถใชโครงสรางพิเศษได
สะดวก และก็ควรมีการแบงแยกสวนโครงสรางสวนสาธารณะและบริหารออกจาอาคารหองพัก 
หรือจัดสวนบริหารเปนฐานของสวนหองพัก หรือพ้ืนที่สาธารณะ ควรจะตองมีการวางผังใหมี
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- ระบบประกอบอาคาร 
 

 จุดประสงคการใชสอยท่ีสําคัญของโรงแรมตากอากาศชายทะเล คือ เปนสถานที่ที่
ใหบริการดานการพักผอน เพียบพรอมดวยความสะดวกสบาย ดังน้ัน เพ่ือใหโรงแรมสามารถ
ใหการบริการท่ีดีแกผูใชบริการ การออกแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล จึงมีความจําเปนที่
จะตองจัดใหมีระบบตางๆ ภายในอาคาร เพียงพอตอความตองการน้ัน โดยท่ัวไปสามารถที่จะ
แบงงานระบบภายในอาคารไดออกเปน 
 

 ระบบน้ําใช (ระบบสุขาภิบาล) 
 

 น้ําใช หรือที่เรียกวาระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) เปนสาธารณูปโภคที่มี
ความสําคัญกับการใหบริการของโรงแรมตากอากาศชายทะเลอยางมาก โรงแรมตองมีการ
เตรียมการจัดหาสํารองน้ําที่มีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับการใหบริการ และมีปริมาณน้ํา
เพียงพอสําหรับจายไปยังสวนตางๆ ของโรงแรม ทั้งนํ้าใชสําหรับสวนตัว และสําหรับใช
ดําเนินงานของโรงแรม การประเมินปริมาณน้ําใชภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเลโดยท่ัวไป 
คือประมาณน้ําใชเทากับ 2.270 ลิตร/วัน/หองพัก ดังคํากลาวที่วา “ความตองการนํ้าใช 
ภายในโรงแรมตากอากาศ จะมีปริมาณที่ไมแนนอน และความตองการเปนปริมาณมาก เพ่ือ
รองรับการใชสอยภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไป จะตองอยูที่ 600 
แกลลอน (น้ํา 2,270 ลิตร/วัน/หองพัก)” (Huffadiane, 2000: 84) ดังตารางที่ 3.6. 
  

  ประเภทผูใชสอย ปริมาณนํ้าใช 

    (ลิตร/คน/วัน) 

  ผูใชบริการหองพัก 2-3 วัน 

  ผูใชบริการภัตตาคารและหองอาหาร 2-3 วัน 

  พนักงาน (ไปกลับ) 4-5 วัน 

  พนักงาน (คางแรม) 7 วัน 

      

ตารางที่ 3.6. แสดงการคาดคะเนปริมาณน้ําใชสวนตวัภายในโรงแรมตากาอากาศชายทะเล 
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 ระบบน้ําใช จะตองสามารถรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมไดอยางเพียงพอ
ทั้งในสภาวะปกติ และเพื่อการดับเพลิง รวมทั้งการสํารองนํ้า เพ่ือการรองรับอัคคีภัยดวย โดย
แหลงน้ําใชสําหรับโรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่สะดวกที่สุด คือ น้ําประปาทองถิ่น เพราะเปน
แหลงน้ําที่สะอาด ที่มีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับการใหบริการดีกวาแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือการ
ซื้อนํ้าจากเอกชน ทั้งน้ี เพราะน้ําที่ซื้อจากแหลงอ่ืนๆ หรือนํ้าที่ไดจากการขุดบอบาดาล และ
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ตองผานกรรมวิธีการปรับปรุง และรักษาคุณภาพนํ้ากอนการนําไปใช 
ทําใหการสูญเสียงบประมาณในการสํารองน้ําที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม โรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล ควรจะมีแหลงนํ้าสําหรับการรองรับไวในการบริการ มากกวา 1 แหง 
เพ่ือเปนการประกันวาจะมีน้ํา สําหรับกิจกรรมบริการ แมอยูในชวงสภาวะขาดแคลนน้ํา 
หรือเม่ือแหลงน้ําหลัก ไมสามารถใหปริมาณนํ้าที่เพียงพอ 
 
 การจายน้ําใชไปยังหองพักตางๆ จะตองแบงเปนนํ้ารอน และน้ําเย็น สงจายน้ําทาง
ทอนํ้า ที่มักจะอยูรวมกัน ในสวนของ (Vertical Duct Sharp) ภายในหองน้ํา และสามารถเขาไป
บํารุงรักษาได ซึ่งจะสามารถสงไปยังสุขภัณฑไดสะดวก และส้ันที่สุด ควรจะตองมีชองสําหรับ
การติดตั้งวาวลเปดปดการจายนํ้าดวย 
 

 ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
 
 พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมสิ่งแวดลอม ที่ไดกําหนดขึ้นมาน้ัน คอนขางให
ความสําคัญและกําหนดใหมีการบําบัดนํ้าเสีย และน้ําทิ้งกอนการระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
ซึ่งในปจจุบัน จะสามารถใชระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของทองถิ่นได ถาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมน้ัน 
มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือการเตรียมระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงแรมเอง โดยท่ัวไปนิยมใช
ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป เพ่ือรองรับนํ้าเสียโดยเฉพาะ ที่มาจากสวนของหองพัก อยางไรก็
ตาม การเลือกใชระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปคํานึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ
บําบัด รวมทั้งความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าภายหลังการบําบัดดวย 
 
 การบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ภายในโรงแรม อาทิเชน น้ําอาบซักลาง น้ํา
จาครัว และนํ้าจากหองเก็บขยะ เปนตน น้ําทิ้งทั้งจากกิจกรรมเหลาน้ี จะมีการบําบัดกอนที่จะ
ปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ เชนเดียวกับการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนระบบบําบัดนํ้า
เสียรวมของทองถิ่น หรือระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการเอง การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสีย 
จะตองคํานึงถึงความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ พ้ืนที่ และงบลงทุนในการบําบัด 
รวมทั้งความสามารถในการนํานํ้าที่ผานการบําบัดแลว กลับมาใชอีกดวย 
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 ระบบไฟฟาและสื่อสาร 
 
 ไฟฟาเปนสาธารณูปโภคที่สําคัญในการพิจารณาท่ีตั้งโครงการ เพราะเกี่ยวของกับงบ
ลงทุนการกอสรางและดําเนินกิจการโรงแรม ซึ่งโดยทั่วไปแลวการเลือกที่ตั้งโรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล จะนิยมพ้ืนที่ที่มีการบริการไฟฟาของรัฐบาลหรือทองถิ่น ทั้งน้ีเพราะการผลิตไฟฟาใช
เองภายในโครงการจะสิ้นเปลืองงบลงทุนจํานวนมาก อยางไรก็ตามการเตรียมแหลงไฟฟา
สํารองก็เปนสิ่งที่มีความจําเปน เชนเดียวกับการติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่มีความปลอดภัย และ
การเตรียมอุปกรณจายไฟภายในหองพักเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ โดยทั่วไป
ใน 1 หองพัก จะใชกระแสไฟฟาไดประมาณ 13-18 แอมป 
 

 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 
 การปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคารโรงแรมตากอากาศชายทะเลให
เหมาะสมกับการใชสอยของพื้นที่นั้น จะชวยใหเกิดสภาวะความสบายในการพักผอนตาก
อากาศของผูที่มาใชบริการ และสงเสริมการทํางานของพนักงงาน ผูใหบริการมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวพื้นที่ภายในโรงแรม จะมีอุณหภูมิและมีอัตราสวนการปรับอากาศและระบาย
อากาศ ดังตารางที่ 3.7. 
 

  ประเภทพื้นทีใ่ชสอย ปริมาณนํ้าใช อัตราการระบายอากาศ/ชั่วโมง (เทา) 

    (ลิตร/คน/วัน) ใชเกณฑธรรมชาต ิ ใชระบบเครื่องกล 

  เลาจน หรือพ้ืนที่สูบบุหร ี 18.3 2 10 - 15 

  หองพักรับประทานอาหาร 18.3 2 10 - 15 

  หองจัดเลี้ยง 18.3 2 6 - 8 

  หองนอน 15.6 1 6 - 8 

  หองสุขา 15.6 2 6 - 8 

  หองอาบนํ้า 21.2 1 6 - 8 

  หองครัว 15.6 1 20 - 60 

  หองพักพนักงาน 18.3 1.5 6 - 8 

  สํานักงาน 18.3 2 4 - 6 

          
ที่มา: The Temperature and Rate of Air Change: The Architects’ Journal, 1970: 84 

ตารางที่ 3.7. แสดงการคาดคะเนปริมาณการระบายอากาศ 
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 ระบบสระวายนํ้า 
 
 โรงแรมตากอากาศชายทะเล ในสวนของระบบสระวายน้ํา จะมีความสําคัญอยางมาก 
เพราะเปนสวนบริการที่ทางโรงแรมจะจัดใหแกผูใชบริการ ใหมีประสิทธิภาพที่ดี โดยระบบที่
เก่ียวของในปจจุบัน ที่นิยมใชในการบําบัดและปรับปรุงคุณภาพของน้ําในสระวายน้ํา มีอยู 2 
ระบบ ก็คือ ระบบโอโซน ซึ่งมีคาใชจายสูง แตปลอดภัยกวาผูที่มาใชบริการของสระวายนํ้า 
และอีกระบบก็คือ ระบบคลอรีน มีคาใชจายถูกกวา ระบบงานกอสรางไมซับซอน แตอาจจะมี
สุขภาพตอผูที่มาใชบริการสระวายนํ้า และถาใสมากเกินไป จะมีกลิ่นฉุน นอกจากระบบสระวาย
น้ําแลว สวนใหญแลว ก็จะตองมีระบบตางๆ ประกอบดวยในสระวายนํ้า อาทิเชน ระบบนํ้าวน 
ระบบน้ําตก ที่จะตองมีการออกแบบใหสอดคลองกับงานภูมิสถาปตยกรรมโดยรวมของโรงแรม 
ดังภาพที่ 3.23.-3.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.23. แสดงภาพสระวายนํ้าภายในโรงแรม 
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ภาพที่ 3.24. แสดงภาพสระวายนํ้าภายในโรงแรม 
 

 
ภาพที่ 3.25. แสดงภาพสระวายนํ้าภายในโรงแรม 
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 ระบบการจราจร 
 
 ระบบการจราจรภายในโรงแรมตากอากาศชายทะเล จําเปนตองจัดพ้ืนที่จอดรถ
ภายในโรงแรม ซึ่งขนาดของพื้นที่จอดรถน้ีสัมพันธปริมาณและประเภทของรถที่เขามาใน
บริเวณโครงการ ซึ่งการคาดการณปริมาณและประเภทรถดังกลาว ขึ้นอยูกับที่ตั้งของโรงแรม 
ประเภทของผูมาใชบริการ เชน ถาผูใชบริการเปนชาวตางชาติ เดินทางโดยเคร่ืองบิน และ
โรงแรมมีบริการรับสงให ปริมาณที่จอดรถจะนอยกวาโรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่อยูใกลกับ
เมืองใหญ หรือสถานที่ตากอากาศชายทะเลทองถิ่น ที่จะประชาชนสามารถเดินทางมาพักผอน
สุดสัปดาหไดโดยการขับรถสวนตัว อยางไรก็ตามการเตรียมพ้ืนที่สําหรับจอดรถนี้ตองอางอิง
ตามขอกําหนดทางกฎหมายควบคุมอาคารของทองถิ่นที่ตั้งโรงแรมนั้นดวย ดังภาพที่ 3.26. 
 
 นอกจากพ้ืนที่จอดรถแลว ความคลองตัวของการจราจรภายในโรงแรมและบริเวณ
ใกลเคียง เปนอีกประเด็นหนึ่งที่สถาปนิกผูออกแบบจะตองพิจารณา โดยการออกแบบใหการ
เชื่อมตอระหวางการจราจรภายนอกกับการจราจรภายในโรงแรมตองทําไดโดยสะดวก สามารถ
ตรวจสอบหรือควบคุมไดโดยงายรวมทั้งการจัดแสงสวางใหเพียงพอ มีสัญลักษณบอกอยาง
ชัดเจน (Traffic Signate) และควรจัดใหมี Plaza Land Mark เปนจุดชวยใหจดจําเสนทาง
จราจรภายในโรงแรมไดโดยงาย หรือการจัดภูมิสถาปตยกรรมในการสรางภาพลักษณอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26. แสดงภาพระบบการจราจร ที่จะตองสอดคลองกับภูมิสถาปตยกรรม 
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 ระบบการปองกันอัคคีภัย 
 
 การเตรียมพรอมของระบบปองกันอัคคีภัย เปนสิ่งที่มีความสําคัญในการออกแบบ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล ทั้งการวางตําแหนงและระยะหางจากหองพัก ถึงบันไดหนีไฟแลว
ตามขอกฎหมายจะตองไมเกิน 60 เมตร25 การเลือกใชวัสดุตกแตงภายในที่ทนไฟ ไมนอยกวา 
2 ชั่วโมง รวมทั้งตองมีการติดตั้งอุปกรณเตือนภัย เชน Smoke Detector, Fire Hors Alam 
Bell และอุปกรณสําหรับดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง หรือ Fire Hosr Cabinet: FHC ดังภาพที่ 
3.27-3.32. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.27. แสดงภาพอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.28. แสดงภาพอุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) 
 

                                                 
25 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เก่ียวกับการออกแบบและตําแหนงของบันไดหนี
ไฟ ที่กําหนดไววา บันไดหนีไฟในสวนชัน้หองพัก จะตองหางจากหองพักไมเกิน 60 เมตร 
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ภาพที่ 3.29. แสดงภาพอุปกรณ Fire Hors Alam Bell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.30. แสดงภาพอุปกรณ Fire Hors Alam Bell 
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ภาพที่ 3.31. แสดงภาพอุปกรณ Fire Hosr Cabinet: FHC 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.32. แสดงภาพอุปกรณถังดับเพลิงชนิดมือถือแบบตางๆ 
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- รูปรางและรูปแบบของอาคาร 
 
 รูปรางและรูปแบบของอาคารสัมพันธโดยตรงกับการวางผังพ้ืนที่สวนหองพัก ซึ่ง
ขึ้นอยูกับจํานวนหองพัก ขนาดพ้ืนที่ของโครงการ ระดับการใชบริการ สภาพภูมิประเทศ งบ
ลงทุนคากอสราง และขอบังคับทางกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแลวการวางผังสวนของหองพัก
สามารถจะแบงออกไดเปน ดังตอไปน้ี26 
 

 Slab Plan 
  
 เปนการวางระบบหองพักเรียงกันเปนเสน มีบันไดอยูปลายสุดของแนวหองพักแตละ
ดาน มี Core สัญจรแนวด่ิงอยูกลางแนวของหองพัก สามารถจัดหองชุด หรือสวนบริการพิเศษ
ที่สวนปลายของแนวหองพัก หรือปกดานใดดานหนึ่งของอาคาร การวางผังแบบ Slab Plan นี้
เหมาะสําหรับสวนหองพักสูง 2-3 ชั้น หรือดัดแปลง ใชกับการออกแบบหองพักแบบ Pavillion 
ดังภาพที่ 3.33-3.36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33. แสดงภาพการวางผังแบบ Slab Plan 
 
 

                                                 
26

 จาตุรงค วัฒนผาสุก,  แนวทางการออกแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 50-56 
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ภาพที่ 3.34. แสดงภาพการวางผังแบบ Slab Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.35. แสดงภาพการวางผังแบบ Slab Plan 
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ภาพที่ 3.36. แสดงภาพการวางผังแบบ Slab Plan 
 

 Atrium Design 
  
 คือ การออกแบบโดยใชทางเดินเขาสูหองพักดานในที่เปดโลง มองเห็นกันไดทุกชั้น มี 
Core อยูตรงกลาง ดานหนึ่งของ Atrium ลิฟตอาจจะหันเขาหาสวนที่เปดโลง หรือหันหลังก็ได 
ถาหันหลังให Atrium สวนใหญจะเปนลิฟตแกว ซึ่งชวยสรางบรรยากาศที่นาสนใจ นอกจากน้ี 
การใชสะพานพาดผาน Atrium ก็ชวยสงเสริมใหเกิดชวยสรางบรรยากาศที่นาสนใจได ดังภาพ
ที่ 3.37. 
 

 Tower Structure 
  
 เปนการวางผังที่พ้ืนสวนหองพักมีสวนของ Core เปนศูนยกลาง มีหองพักลอมรอบ 
หรือยื่นออกจากสวนของ Core มีทางเดินอยูตรงกลาง โดยใน 1 ชั้น จะมีหองพักได 10-20 
หอง มีลักษณะเปนอาคารสูง มีรูปรางแตกตางกันตามประสิทธิภาพในการบรรจุจํานวนหองพัก 
และความเหมาะสมในการจัดหองพัก ใหมีการผสมผสานกัน สวนใหญจะเปนโรงแรมในเขต
เมือง ซึ่งที่ดินมีจํานวนนอย และราคาสูง ดังภาพที่ 3.38.3.39. 
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ภาพที่ 3.37. แสดงภาพการวางผังแบบ Artium Design: Four Season Bangkok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.38. แสดงภาพการวางผังแบบ Tower Structure: Raffles City Shanghai 
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ภาพที่ 3.39. แสดงภาพการวางผังแบบ Tower Structure: Suasana Sentral Dhubai 
 

 การออกแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล การวางผังแบบ Tower Structure 
เหมาะสมกับชายหาดที่มีศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยวสูง มีความหนาแนนสูง ทั้งน้ีเพราะ 
การวางผังแบบ Tower Structure มีงบประมาณคาใชจายในการกอสรางที่สูงกวาการวางผัง
แบบอ่ืนๆ จึงควรเปนแนวทางการออกแบบที่มีเหตุและผลคุมคาหรือมีความจําเปนที่ตอง
ออกแบบเปนลักษณะเชนน้ี นอกจากน้ีแลว การวางผังแบบ Tower Structure ไมสามารถที่จะ
สรางไดในพ้ืนที่ที่มีการควบคุมกฎหมายของอาคารสูง เพ่ือควบคุมผลกระทบทางดานของ
สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการได 
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บทที่ 4 
 

ระเบียบวิธวีิจัย 
 
 

4.1.  รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
การศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2547 สงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจประเภทอาคารชุดพักอาศัย ที่เขาขายตองทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยตรง ซึ่งเนนศึกษาถึงสวนที่เก่ียวของกับการ
วางแผนโครงการ ในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ (Project Development) 

 
โดยการเก็บขอมูลความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของคือ นักพัฒนาโครงการ หรือ

ผูประกอบการ กลุมนิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยที่สอดคลองกับกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
การวิจัยนี้ยังประโชยนตอกระบวนการออกแบบและจัดการทางสถาปตยกรรมเพ่ือ

พัฒนารูปแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ในอนาคต โดยมีรายละเอียดในการศึกษาการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน คือ 

 
1. การศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควารวบรวม

ขอมูลทั้งจากเอกสารทางราชการเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมาย บทความทางวิชาการ 
วารสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการออกแบบและจัดการทางสถาปตยกรรมประเภท
อาคารชุดพักอาศัยที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาใชประกอบการศึกษาวิจัย 

 
2. การศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยสัมภาษณผูที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาโครงการในขั้นตอนของการวางแผนโครงการ ไดแก นักพัฒนาโครงการ หรือ
ผูประกอบการ สัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการจัดทํารายงานฯ ไดแก นิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ 
และเจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศึกษาจาก
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่ทําการศึกษา 
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4.2.  ประชากรและกลุมตวัอยางการวิจัย 
 

1. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม: 

EIA กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยศึกษาตั้งแตขั้นการเตรียมงาน

โครงการ (Pre Construction) ขั้นการกอสรางโครงการ (Under Construction) 

และขั้นการสงมอบโครงการ (Post Construction) แตจะไมลงในรายละเอียดมาก

นัก โดยเนนการเขาใจในภาพกวาง สําหรับใชในการบริหารจัดการโครงการ 

เทานั้น 

2. ศึกษาการดําเนินการและปญหา ระหวางการจัดทํารายงานฯ และพิจารณา

เห็นชอบรายงานฯ กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยคัดเลือกโครงการ 

ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล เขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เปนกรณีศึกษาหลัก 

โดยเฉพาะโครงการที่จัดทํารายงานฯ และเสนอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ตั้งแตการบังคับใช พรบ.สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน คือ ตั้งแตเดือน 

มิถุนายน 2547 – มีนาคม 2551 รวม 4 ป ทั้งน้ี เนื่องจากโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทดังกลาว มีการพัฒนาโครงการและกอสราง รวมทั้งการ

ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ แมในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางในปจจุบัน 

นอกจากนั้น จากการศึกษาสถิติการเสนอรายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบ

รายงานฯ เบื้องตน พบวา ชวงเวลาดังกลาวการจัดทํารายงานฯ และเสนอ

พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล 

สวนมากจะเปนพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เกือบรอยละ 60 กลาวคือ มีจํานวนโครงการ 

ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งสิ้น 39 โครงการ จาก

จํานวนโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล ทั้งสิ้น 59 โครงการจากทั่วประเทศ 

และโครงการทั้งหมดตามที่กลาวมาน้ี ประสบปญหาความลาชาของโครงการ และ

เลื่อนการเปดโครงการทั้งสิ้น 

3. การดําเนินการ และปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

และการจัดทํารายงานฯและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ จะตองปฏิสัมพันธกับ

บุคคล และหนวยงานหลายๆ ฝาย ทั้งภาคราชการและเอกชน ดังน้ัน เพ่ือให

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการปฏิกิริยาทั้งสวนภาคธุรกิจ และวิชาชีพ

อยางชัดเจน จึงใหความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะภาคกวาง เร่ือง การวางแผน
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4. สรุปผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการจัดทํารายงานฯ และพิจารณา

เห็นชอบรายงานฯ กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยเปรียบเทียบ

ความเหมือน และความแตกตางของทฤษฎี กับหลักการและการบริหารจัดการ 

รวมทั้งสรุปปญหา โดยการวิเคราะหจากความคิดเห็นของ นักลงทุน สถาปนิก 

วิศวกร ผูจัดทํารายงานฯ นักส่ิงแวดลอม ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นที่

เก่ียวของ ตรวจสอบถึงสถิติและผลการพิจารณารายงานฯ โดยคณะกรรมการ

ควบคุมสิ่งแวดลอมในการใหอนุญาตโครงการนั้นๆ 

 

4.3. ประชากรและกลุมตวัอยางการวิจัย 
 

4.3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการดําเนินงาน และปญหาระหวางการจัดทํา

รายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ กับการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย โดยคัดเลือกโครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล เขต

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เปนกรณีศึกษาหลัก เน่ืองจากเปนประเภทของอาคาร พ้ืนที่มี

กิจกรรมการตอพัฒนาโครงการ รวมทั้งการออกแบบและกอสรางอยางเปนที่นิยม

ลงทุนอยางสมํ่าเสมอ และยังปรากฏชัดเจน กลาวคือ มิถุนายน 2547 – มีนาคม 

2551 มีจํานวนโครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล เขตพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต ทั้งส้ิน 39 โครงการ และโครงการทั้งหมดตามที่กลาวมาน้ี ประสบปญหา

ความลาชาของโครงการ และเลื่อนการเปดโครงการทั้งสิ้น 

2. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ ทั้งการพัฒนาโครงการ การออกแบบสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรมประเภทโรงแรมตากอากาศ ขอกฎหมายตางๆ กับรายงานวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม: EIA การจัดทํารายงานฯ และการพิจารณารายงานฯ ของ

คณะกรรมการฯ โดยอางอิงจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ อาทิเชน เอกสารทาง

วิชาการ สถิติการพิจารณาเห็นชอบฯ เอกสารราชการ ตําราการพัฒนาโครงการ 

และเกณฑในการวางกรอบการออกแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เปนตน 

3. ศึกษาการดําเนินการ และปญหาการจัดทํา รวมทั้งการพิจารณาเห็นชอบรายงาน

ฯ กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยการ
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- นักลงทุนอสังหาริมทรัพย อาคารประเภทโรงแรมตากอากาศ   

1. บริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 จํานวน 5 บริษัท 

       2. บริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แต

ทําโครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 10 บริษัท 

- สถาปนิก วิศวกร 

1. บริษัทฯ ที่ออกแบบฯ สถาปตยกรรม ที่ตั้งในเขตพื้นที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ต

 จํานวน 5 บริษัท 

        2. บริษัทฯ ที่ออกแบบฯ สถาปตยกรรม ที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แตทํา

โครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 บริษัท 

- ผูจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. บริษัทฯ ที่รับบริการจัดทํารายงานฯ ที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 จํานวน 5 บริษัท 

        2. บริษัทฯ ที่รับบริการจัดทํารายงานฯ ที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แตทํา

โครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 บริษัท 

- นักสิ่งแวดลอม กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดลอม 

        1. นักสิ่งแวดลอม ระดับ 6 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย เขต  

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

        2. นักสิ่งแวดลอม ระดับ 7 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย เขต

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

- ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่น 

1. หัวหนาฝายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

นกัผังเมือง จังหวัดภูเก็ต 3. 

4. หัวหนาฝายงานสถาปตยกรรม เทศบาลนครภูเก็ต 

5. หัวหนาฝายงานวิศวกรรม เทศบาลนครภูเก็ต 

6. ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลนครภูเก็ต 
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7. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลปาตอง 

8. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลกมลา 

9. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลบอทราย 

 
4.3.2. วิธีการศึกษา 
1. ทําการศึกษาจากขอมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัย รวมทั้งขอมูลตางๆ ใน 

เก่ียวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ประเภทโรงแรมตากอากาศ

ชายทะเล และ พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 

2. ทําการรวบรวม และศึกษาขอมูล ดังตอไปน้ี 

- ขอมูลรายละเอียดทั่วไป อาทิเชน การศึกษาความเปนไปไดโครงการ การ

ออกแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ของ ประเภทโรงแรมตากอากาศ

ชายทะเล เบื้องตน 

- กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งสวนของผังเมืองและส่ิงแวดลอม 

3. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลกระทบสําหรับการรายงานวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม: EIA กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

4. หาแนวทางวางกรอบแนวทางปรับปรุง แกไข พัฒนา จากผลการวิเคราะหที่ได ที่

เหมาะสม 

5. นําแนวทางที่ไดไปสรางแบบสอบถาม ดําเนินการสอบถามจากกลุมตัวอยาง แลว

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง หาแนวทางวางกรอบ เพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาของ

โครงการตอไป 

6. วิเคราะห แนวทางวางกรอบปรับปรุง แกไข พัฒนาของโครงการ 

7. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไข พัฒนาของโครงการ 
 
4.3.3. เคร่ืองมือที่ใช 
1. การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
2. แบบสัมภาษณแบบคําถามปด (Close Ended Question)  

 

4.4.  ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห 
 

ในการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่สอดคลองกับ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดใชปจจัยดังตอไปน้ีในการศึกษา 

1. รูปแบบโรมแรมตากอากาศชายทะเล 
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2. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล 
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
4. ทําเลที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.1. แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศกึษา 
 

4.5.  ประเภทของเครื่องมือวิจยั 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสัมภาษณและ
แบบสํารวจ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. แบบสัมภาษณ (Interviews) เปนเคร่ืองมือที่ใชประกอบการเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณ เพ่ือชวยในการตรวจสอบความครบถวนของขอคําถามในการสัมภาษณ 
2. แบบสํารวจ (Surveys) เปนเคร่ืองมือที่ใชประกอบการเก็บขอมูลจากรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตปพ.ศ. 
2549-2551 เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเก็บขอมูลในประเด็นของ
การแกไขรายงานฯ เพ่ิมเติมและลักษณะทางกายภาพของโรงแรมตากาอากาศชายทะเล ซึ่ง
เปนประโยชนตอการเก็บรวบรวมขอมูลในเบื้องตน และขั้นยืนยันผลของการวิจัย 
 
4.6. ข้ันตอนการสรางเครือ่งมือ 
 

1. แบบสัมภาษณ ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการสรางขอคําถามโดยมุงเนนประเด็นที่
นาสนใจและเปนประโยชนตอการนําไปวิเคราะหขอมูลรวมถึงคําถามที่เก่ียวกับการขอความ

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับอาคารชุดพัก

โรงแรมตาก
อากาศชายทะเล 

ทําเลทีต่ั้ง 

พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 
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2. แบบสํารวจ ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการกําหนดตัวแปรที่เก่ียวของกับการ

ออกแบบของโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการวิเคราะหจากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และตัวแปรที่
เก่ียวของกับเกณฑการออกแบบสถาปตยกรรม เพ่ือแกไข ปรับปรุงการออกแบบท่ีสอดคลอง
กับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะหขอมูลการสํารวจครั้งแรกจากกลุมตัวอยาง จะนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสํารวจมาสังเคราะหเพ่ือรางเปนแนวทางในการออกแบบ
ของโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่สอดคลองกับการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยนําไปสอบถามกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพ่ือยืนยันความคิดเห็นจากผูที่มีสวน
เก่ียวของตอการออกแบบแนวทางสําหรับการนําไปปรับใชในอนาคต 
 

ทั้งน้ีเคร่ืองมือนี้ถูกสรางขึ้นตามกระบวนการสรางเคร่ืองมือโดย 
ผูวิจัยศึกษาเอกสาร หนังสือ รายงาน บทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย ทฤษฎี

ตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของ และการทําการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 
 
1. ผูวิจัยกําหนดโครงสรางของคําถามของแบบสัมภาษณ 
2. ปรับเปลี่ยนแบบสัมภาษณ และลําดับคําถามตามความเหมาะสม แลวนําไป

ทดลองสัมภาษณเบื้องตนกับนักพัฒนาโครงการ 
3. ทําการวิเคราะหคําตอบจากแบบสัมภาษณเบื้องตน เพ่ือประเมินความเหมาะสม

ของขอคําถามในแบบสัมภาษณ แกไขจากแบบทดลองสัมภาษณเบื้องตน 
4. นําปจจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาจากแบบสัมภาษณนํามากําหนดโครงสรางเปน

แบบสํารวจ 
5. ปรับเปลี่ยนแบบสํารวจ และลําดับคําถามตามความเหมาะสม 
6. ทําการวิเคราะหคําตอบจากแบบสํารวจเบื้องตน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ

แบบสํารวจ 
 
4.7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับการออกแบบโรงแรมตาก
อากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่สอดคลองกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึง
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2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษารูปแบบอาคารชุด เน้ือหากฎหมาย และ
มาตรการที่ มีความเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสถาปตยกรรม 
ประกอบการเปรียบเทียบสภาพความเปนจริงของปญหา โดยวิเคราะหรายละเอียดและกําหนด
ตัวแปรที่ชัดเจนเพ่ือนําไปรางแนวทางการแกไขประกอบการวัดผลในขั้นตอนตอไป 

3. นําขอมูลที่ไดจากประเด็นปญหามาสอบถามความคิดเห็น เพ่ือหารูปแบบโรงแรม
ตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่สอดคลองกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการ
สัมภาษณจากนักพัฒนาโครงการ หรือผูประกอบการ กลุมนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน และ
เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. นํารูปแบบอาคารชุดเบื้องตนที่ไดเสนอตอผูที่มีสวนเก่ียวของ ทําการประเมินผล
ของความเปนไปไดในการปรับปรุงรูปแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ดังกลาว 

5. นําผลสรุปที่ผานการประเมินผลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของมาทําการสังเคราะห เพ่ือ
ปรับปรุงและแกไขรูปแบบดังกลาวใหสอดคลอง และสามารถนําไปใชไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6. นําผลจากการสังเคราะหมาใชเปนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงแรม
ตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่สอดคลองกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7. สรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่
สอดคลองกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
4.8. การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยนี้ เปนรูปแบบการศึกษาจากการคนควาเอกสาร บทความ งานวิจัยที่
เก่ียวของ ในขั้นตอนทุติยภูมิประกอบกับขั้นตอนการศึกษาภาคสนามจากการสัมภาษณ และ
สอบถามจากผูที่เก่ียวของโดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 
4.9. กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดในการศึกษาขอมูลเพ่ือการวิจัย ดังภาพที่ 4.2. และ 
4.3. ซึ่งไดอธิบายถึงขั้นตอนการศึกษาขอมูล 2 สวน ไดแก ขอมูลเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต และขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเม่ือไดขอมูลทั้ง 2 สวนแลว ผูวิจัยจึงดําเนินการสรุปผลหารูปแบบตาง ๆ ของ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ดังกลาว แลวนําไปทําการสัมภาษณ เพ่ือหา
ความสัมพันธของรูปแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต และการประเมินผล
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แผนภาพที่ 4.2. แสดงกรอบแนวความคดิการวิจัย 

 

โครงการโรงแรมตากอากาศ 

พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

EIA ประเภท 
โรงแรมฯ 

 

รูปแบบโรงแรมตากอากาศ 

 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

กระบวนการจัดทํา
รายงาน EIA 

โครงการที่ยื่น 
EIA 

การแกไขรายงานฯ ของ
โครงการที่ผาน EIA 

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ 

วิเคราะหความสัมพันธ 

 

บทสรุปของปญหา 
 

รูปแบบโรงแรมฯ 

 

แนวทางการลดความลาชาจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของ 
และทําการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา DPU



แผนภาพที่ 4.3. แสดงขั้นตอนการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอวิจัย 

ความ

เสียหายตอ

การพัฒนา

อสังหาริมท

รัพย 

เนื่องมาจา

กการ

รายงาน

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา

อาคาร

โรงแรม เขต

พื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต 

1.  หลักการ ทฤษฎี และขอมูลที่

เกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณา

เห็นชอบรายงานการวิ เคราะห

ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง

โครงการประเภทโรงแรมฯ 

2. ห ลั ก ก า ร  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ

แนวความคิดของการออกแบบ

สถาปตยกรรมประเภทโรงแรมฯ ที่

มีผลตอการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

3. ปญหา อุปสรรคและสาเหตุของ

การ ดํา เนิ น โครงการประ เภท

โ ร งแ รมฯ  ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บกา ร

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. โรงแรมฯ ประกอบดวย ความหมาย 

และการพัฒนาในปจจุบัน 

2. แนวคิดการออกแบบโรงแรมฯ 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการประเภทโรงแรมฯ 

4. กรณีศึกษา ที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต 

5. ผูที่เกี่ยวของในการทํารายงานฯ EIA 

ปจจัยดาน 
การวิเคราะห

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปจจัยดานพรบ.

ควบคุมอาคาร 

1. ศึกษาเนื้อหา และกฎหมายที่มี

ความเกี่ยวของกับงานวิจัย 

2. ศึกษาประ เ ด็นที่ ถู กแก ไขและ

ลักษณะทางกายภาพจากรายงานฯ 

3. วิเคราะหปญหาที่ไดจากรายงานฯ 

และลักษณะทางกายโรงแรมฯ 

4. นําขัอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความ

สอดคลองของการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและรูปแบบโรงแรมฯ 

5. นําผลที่ไดจากการประเมินเบื้องตน

มาสังเคราะหเพื่อปรับปรุง 

6. ทําการสรุปออกมาเปนรูปแบบ

โ ร ง แ ร ม ฯ  ที่ ส อ ด คล อ ง กั บ ก า ร

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

วิเคราะห

โดย

กระบวน

การ

วิเคราะห

เนื้อหา 

Content 

Analysis 

วัตถุประสงคการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตัวแปรที่ศึกษา ขั้นตอนการศึกษา   วิเคราะหขอมูล 

4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

รูปแบบโรงแรมฯ เพื่อสอดคลองกับ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทําเลที่ตั้ง 

ปจจัยดาน 

ปจจัยดานรูปแบบ

โรงแรมตากาอากาศ ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

2.  สรุป

ผลการวิจัย 

วิจัยมา

วิเคราะห 

หารูปแบบ

โรงแรมตาก

อากาศ

ชายทะเลที่

สอดคลองตอ

การประเมิน 

นําผลการ 1. 

สรุปผล 
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแรมตากอากาศชายทะเล  
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

 จังหวัดภูเก็ต เปนพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม อยางรวดเร็ว 
มีกิจกรรมการกอสรางอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการกอสรางโครงการ โรงแรมและสถานที่ตาก
อากาศ ซึ่งเปนอาคารประเภทหนึ่งที่เขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตอ สผ. ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง ประเภทและขนาดโครงการท่ีตองทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม27 ซึ่งมีขอมูลการดําเนินการจัดทํา และเสนอการพิจารณา
รายงานฯ ดังตอไปน้ี 
 
5.1. ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแรม
ตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
 

โรงแรมตากอากาศชายทะเล เปนโครงการประเภทหนึ่งใน 22 ประเภทโครงการ ที่
จะตองบริการชุมชนและสถานที่ตากอากาศ ซึ่งมีกฎเกณฑเทียบเคียงและอยูในขายที่จะตอง
ดําเนินการ จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือจําแนก 
ทํานาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการโดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไมมี
โครงการ และเพ่ือปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตขั้นวางแผนโครงการ ซึ่งจะชวยลด
คาใชจายในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังการดําเนินโครงการ และเพื่อใหมีการนําปจจัย
ทางดานส่ิงแวดลอมมาชวยในการวางแผนโครงการ และตัดสินใจดําเนินโครงการ (สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544)  

 
 ดังนั้น การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการศึกษาผลกระทบ
ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการ และรอบ
โครงการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงตองศึกษาขอมูลหลายดาน การศึกษาจะตองมีประเด็น
และระดับความละเอียดของการศึกษาที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะและที่ตั้งโครงการเปน
ประเด็นสําคัญ และเปนงานทางเทคนิคที่อยูบนพื้นฐานของการคาดการณถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ คือ จะตองชี้ใหเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรตาง ๆ อยางชัดเจน และเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 
27

 ภาคผนวก ค. และ ง. 
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 โครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จํานวน 80 หองขึ้นไป ตองจัดทํารายงานฯ 
โดยจะตองเสนอรายงานฯ เขาสูขั้นตอนในการตรวจสอบ ดังตอไปน้ี 
 

1. กรณีโครงการอยูใน เขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานในขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร หรือหากใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยไมยื่นขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรางานฯ 
ในขั้นตอนขอเปดดําเนินกิจการ และขอเปดดําเนินกิจการสวนขยายตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม 

2. กรณีโครงการอยูนอก เขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานฯ ในขั้นตอนขอเปดดําเนินกิจการ และขอเปด
ดําเนินกิจการสวนขยายตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, ประกาศ, 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.1. แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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จากแผนภาพที่ 5.1. ดังน้ัน ขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ถูกตอง จึงเปนการลดปญหาดานงบประมาณและระยะเวลา ที่สามารถปรับให
กระบวนการทํารายงานฯ ดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการวางแผนโครงการ เพ่ือใหรายงานฯ 
ถูกใชในการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของการพัฒนาโครงการ ตลอดจนทางเลือกที่จะไมมีโครงการ
ดวย ทั้งนี้โครงการสามารถหยุดทบทวนทางเลือก และการตัดสินใจตาง ๆ เปนระยะ ๆ ซึ่งจะไมทํา
ใหเกิดการลงทุนในการศึกษาทั้งการวางแผนโครงการ และจัดทํารายงานฯ สูงเกินไป (ปาริชาต ศิวะ
รักษ, 2545, น. 11)  

 
โดยเริ่มจากเจาของโครงการเลือกสถานที่ตั้งโครงการ ซึ่งในเกณฑของที่ตั้งและจํานวน

ของหองพักเปนเกณฑ มีการจางวิศวกรหรือสถาปนิกที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการและการออกแบบโครงการ ในขณะเดียวกันมีการใหนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตในการ
จัดทํารายงานฯ  จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ควบคูกับการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการและการออกแบบโครงการ โดยตองมีการติดตอประสานงานกันอยางสมํ่าเสมอ
ระหวางผูรวมงานทั้ง 2 กลุม จะสามารถทําใหรูปแบบโครงการและรายละเอียดเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดไว โดยแทบจะตองไมมีการปรับปรุง ดังเชนวิธีการในปจจุบัน เม่ือไดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสร็จแลว ตองสงรายงานฯ ใหสผ. และคณะ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งหากคณะกรรมการฯ ไมเห็นชอบจะมีการใหคําแนะนําเพ่ิมเติม
จากรายละเอียดของรายงานฯ ผูทําการวิเคราะหจะตองนําขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
ตาง ๆ มาปรับปรุงแกไข ในขณะเดียวกันก็แจงผูออกแบบทําการปรับปรุงตามดวยหลังจากการ
จัดทํารายงานฯ ไดรับการปรับปรุงแลวก็สงกลับไปยังสผ. เพ่ือใหมีการพิจารณารายงานฯ ตอไป 
หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสผ. แลว หนวยงานอนุญาตจะออกใบอนุญาตเพ่ือประกอบการ
ใหแกเจาของโครงการ ซึ่งเจาของโครงการก็สามารถเริ่มโครงการได และไมจําเปนตองคอยการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขในแบบกอสรางอีกตอไป (ชูรัช รุงทวีวุฒิ, 2547, น.32-35)  
 
5.2. สถิติการเสนอ ตรวจสอบ และพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
 
  ภายหลังจากการประกาศใช พรบ.สิ่งแวดลอม 2547 จนถึงปจจุบัน28 ไดมีโครงการ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่เขาขายตองจัดทํารายงานฯ ไดเสนอรายงานฯ ตอ 
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ระหวาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ดังตารางที่ 5.1.  
 
 

 
28

 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
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  ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ต้ัง ขนาด วันท่ีเสนอรายงาน 

        (หอง)   

1 โรงแรมภูเก็ตอาคาเรีย บ. พีพีซี ดีเวปลอป จก. หาดกระรน 206 21 มีนาคม 2547 

2 โรงแรมภูเก็ตลากูนา บ. ดุสิตลากูนา จก. หาดบางเทา 240 3 พฤษภาคม 2547 

3 โรงแรมคอรัชบชี บ. ดุสิตลากูนา จก. หาดปาตอง 197 25 พฤษภาคม 2548 

4 โรงแรมโคโลนีย กมาลา บีช รีสอรท บ. เจอเนอรอลพรอพฯ จก. หาดกมลา 220 13 กันยายน 2548 

5 โรงแรมปาตองลอดจ บ. ปาตองลอดจ จก. หาดปาตอง 130 2 ตุลาคม 2548 

6 โรงแรมบันยนัทรี บ. ไทวา รีสอรท จก. หาดบางเทา 126 10 พฤศจิกายน 2548 

7 โรงแรมดวงจิตต รีสอรท เพส 1 บ. ดวงจิตต จก. หาดปาตอง 173 30 มีนาคม 2549 

8 โรงแรมโคโลนยี กมาลา เฮาส บ. เจอเนอรอลพรอพฯ จก. หาดปาตอง 176 27 พฤษภาคม 2549 

9 โรงแรมกระตะธานี รีสอรท บ. กระตะธานี จก. หาดกระตะ 210 4 กันยายน 2549 

10 โรงแรมภูเก็ตโกเดนแลนด บ. ภูเก็ตโกเดนแลนด จก. หาดปาตอง 375 6 ตุลาคม 2549 

11 โรงแรมฟนิกซ กะรน บ. ฟนิกซ วิว จก. หาดกระตะ 119 12 ธันวาคม 2549 

12 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต บ. โนโวเทล หยี่เตง จก. หาดปาตอง 201 10 มกราคม 2550 

13 โรงแรมภูเก็ต ซีนิช บีช เพส 1 บ. บีโอ ไวท บชี จก. หาดในทอน 175 15 กุมภาพันธ 2550 

14 โรงแรมรอยัล การเด็น รีสอรท บ. ไมขาว วิลเลจ จก. หาดไมขาว 410 25 มีนาคม 2550 

15 โรงแรมสตารครูซ บ. สตารครูซ จก. หาดพันวา 956 18 มิถุนายน 2550 

16 โรงแรมถาวรเบย รีสอรท บ. เจริญนคร ภูเก็ต จก. หาดกมลา 195 22 กรกฎาคม 2550 

17 โรงแรมซีวิว ปาตอง บ. ซีวิว ปาตอง จก. หาดปาตอง 144 5 สิงหาคม 2550 

18 โรงแรมพีชฮิลล บ. ภูเก็ตยรรยง จก. หาดกระตะ 120 28 สิงหาคม 2550 

19 โรงแรมคลิฟ ไดมอนด รีสอรท บ. คลิฟ ไดมอนด จก. หาดกระตะ 103 12 ตุลาคม 2550 

20 โรงแรมภูเก็ต ซีนิช บีช เพส 2 บ. บีโอ ไวท บชี จก. หาดในทอน 355 28 ตุลาคม 2550 

21 โรงแรมบังกะโล หาดกระรน บ. บลูซี รีสอรท จก. หาดกระรน 120 12 พฤศจิกายน 2550 

22 โรงแรมโคโลนยี กมาลา เฮาส 2 บ. เจอเนอรอลพรอพฯ จก. หาดไมขาว 120 8 ธันวาคม 2550 

23 โรงแรมเรดิสัน เฮาส บ. ไมขาว บีช รีสอรท จก. หาดกระตะ 150 8 มกราคม 2551 

24 โรงแรมซีวินด บ. โรงแรมซีวินด จก. หาดกระตะ 126 16 พฤษภาคม 2551 

25 โรงแรมดวงจิตต รีสอรท เพส 2 บ. ดวงจิตต จก. หาดปาตอง 392 20 พฤษภาคม 2551 

 
ตารางที่ 5.1. แสดงรายละเอียดโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่จัดทํา
รายงานฯ ตอ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ระหวาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2547 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 
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  ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ต้ัง ขนาด วันท่ีเสนอรายงาน 

        (หอง)   

26 โรงแรมเมอลิช บีช บ. เมอลิช บีช จก. หาดปาตอง 414 27 สิงหาคม 2551 

27 โรงแรมกมลา บีชโฮเทล บ. โอเชี่ยน กรุป จก. หาดกมลา 240 30 ตุลาคม 2551 

28 โรงแรมเซาสอสี รีสอรท บ. ภูเก็ตยรรยง จก. หาดกระตะ 100 12 ธันวาคม 2551 

29 โรงแรมอนัดามันคาเนเชีย บ. ภูเก็ตยรรยง จก. หาดกระตะ 120 10 มกราคม 2552 

30 โรงแรมอะเดียติก รีสอรท บ. สตารครูซ จก. หาดกระตะ 115 20 มกราคม 2552 

31 โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท บ. ฮอลิเดย อนิน จก. หาดปาตอง 104 3 กุมภาพันธ 2552 

32 บ. พีพีซี ดีเวปลอป จก. โรงแรมภูเก็ตอาคาเรีย (สวนขยาย) หาดกระรน 262 24 มีนาคม 2552 

33 โรงแรมบันยนัทรี (สวนขยาย) บ. ไทวา รีสอรท จก. หาดบางเทา 150 28 มีนาคม 2552 

34 โรงแรมกระตะธานี บ. กระตะธานี จก. หาดกระตะ 267 5 พฤษภาคม 2552 

 

ตารางที่ 5.1. แสดงรายละเอียดโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่จัดทํา
รายงานฯ ตอ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ระหวาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2547 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 (ตอ) 
 

โครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่จัดทํารายงานฯ ตอ สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ทั้งหมด 34 โครงการดังกลาว จะตองผานการตรวจสอบ 
และจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยกลุมงานบริการชุมชนและที่อยูอาศัย29 
แลวจึงเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาเห็นชอบ หรือพิจารณาสงคืนรายงานฯ 
กลับไปใหทําการแกไขเพิ่มเติม ดังตารางตรวจสอบผลการพิจารณา ตารางที่ 5.2. 

 

พิจารณาเห็นชอบ ระหวางดําเนินการแกไข   ไมรับพิจารณา 

      (เสนอรายงานฯ ผิดขั้นตอน) 

1 โรงแรมภูเก็ตอาคาเรีย โรงแรมโคโลนยี กมาลา เฮาส 2 โรงแรมปาตองลอดจ 

2 โรงแรมภูเก็ตลากูนา โรงแรมเรดิสัน เฮาส โรงแรมซีวินด 

3 โรงแรมคอรัชบชี โรงแรมเซาสอสี รีสอรท โรงแรมดวงจิตต รีสอรท เพส 2 

4 โรงแรมบันยนัทรี โรงแรมอนัดามันคาเนเชีย โรงแรมกมลา บีชโฮเทล 

 
ตารางที่ 5.2. แสดงผลประเมินโครงการ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จัดเสนอ (สผ.) 

                                                 
29 กลุมสิ่งแวดลอม ประจํากองวิเคราะหสิ่งแวดลอม ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานฯ 
ของอาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุดพักอาศัยรวม บานและที่ดินจัดสรร 
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พิจารณาเห็นชอบ ระหวางดําเนินการแกไข   ไมรับพิจารณา 

      (เสนอรายงานฯ ผิดขั้นตอน) 

5 โรงแรมกระตะธานี รีสอรท โรงแรมอะเดียติก รีสอรท โรงแรมภูเก็ตอาคาเรีย (สวนขยาย) 

6 โรงแรมภูเก็ตโกเดนแลนด โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท โรงแรมอนัดามันคาเนเชีย 

7 โรงแรมฟนิกซ กะรน โรงแรมบันยนัทรี (สวนขยาย)   

8 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต     

9 โรงแรมภูเก็ต ซีนิช บีช เพส 1     

10 โรงแรมรอยัล การเด็น รีสอรท     

11 โรงแรมสตารครูซ     

12 โรงแรมถาวรเบย รีสอรท     

13 โรงแรมซีวิว ปาตอง     

14 โรงแรมพีชฮิลล     

15 โรงแรมคลิฟ ไดมอนด รีสอรท     

16 โรงแรมภูเก็ต ซีนิช บีช เพส 2     

17 โรงแรมบังกะโล หาดกระรน     

18 โรงแรมดวงจิตต รีสอรท เพส 1     

19 โรงแรมโคโลนยี กมาลา เฮาส     

20 โรงแรมเมอลิช บีช     

21 โรงแรมเซาสอสี รีสอรท     

  รวม 21 โครงการ รวม 7 โครงการ รวม 6 โครงการ 

      รวมทั้งหมด 34 โครงการ 

 
ตารางที่ 5.2. แสดงผลประเมินโครงการ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จัดเสนอ (สผ.) (ตอ) 

 
 จากผลประเมินโครงการ รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมที่จัดเสนอ (สผ.) โครงการ
โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตระหวาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 34 โครงการดังกลาว มีเพียง 21 โครงการ 
ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ รอยละ 61 เห็นชอบ, รอยละ 21 ระหวาง
ดําเนินการแกไข และ รอยละ 18 ไมรับพิจารณาจาก สผ. 
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ชื่อโครงการ วันเสนอ วันพิจารณา จํานวน จํานวน ลําดับ หมายเหตุ 

    รายงานฯ เห็นชอบ (วัน) (ครั้ง)   

1 โรงแรมภูเก็ตอาคาเรีย 4 สิงหาคม 2548 21 มีนาคม 2547 401 3   

2 โรงแรมภูเก็ตลากูนา 12 ธันวาคม 2547 3 พฤษภาคม 2547 49 1   

3 โรงแรมคอรัชบีช 20 มิถุนายน 2548 25 พฤษภาคม 2548 27 1   

4 โรงแรมบันยันทรี 15 ธันวาคม 2549 10 พฤศจิกายน 2548 421 2   

5 โรงแรมกระตะธานี รีสอรท 14 กันยายน 2550 4 กันยายน 2549 373 2   

6 โรงแรมภูเก็ตโกเดนแลนด 16 กันยายน 2551 6 ตุลาคม 2549 743 2   

7 โรงแรมฟนิกซ กะรน 12 กุมภาพันธ 2551 12 ธันวาคม 2549 683 2   

8 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต 16 ตุลาคม 2551 10 มกราคม 2550 241 2   

9 โรงแรมภูเก็ต ซีนิช บีช เพส 1 5 มีนาคม 2552 15 กุมภาพันธ 2550 426 2   

10 โรงแรมรอยัล การเด็น รีสอรท 15 มิถุนายน 2551 25 มีนาคม 2550 273 2   

11 โรงแรมสตารครูซ 8 พฤษภาคม 2552 18 มิถุนายน 2550 692 4   

12 โรงแรมถาวรเบย รีสอรท 12 กันยายน 2551 22 กรกฎาคม 2550 208 3   

13 โรงแรมซีวิว ปาตอง 25 เมษายน 2551 5 สิงหาคม 2550 219 2   

14 โรงแรมพีชฮิลล 20 ธันวาคม 2550 28 สิงหาคม 2550 196 3   

15 โรงแรมคลิฟ ไดมอนด รีสอรท 25 มกราคม 2552 12 ตุลาคม 2550 622 4   

16 โรงแรมภูเก็ต ซีนิช บีช เพส 2 20 ตุลาคม 2551 28 ตุลาคม 2550 337 4   

17 โรงแรมบังกะโล หาดกระรน 22 สิงหาคม 2551 12 พฤศจิกายน 2550 203 3   

18 โรงแรมดวงจิตต รีสอรท เพส 1 15 กุมภาพันธ 2550 30 มีนาคม 2549 213 2   

19 โรงแรมโคโลนีย กมาลา เฮาส 12 มิถุนายน 2549 30 มีนาคม 2549 89 1   

20 โรงแรมเมอลิช บีช 20 ธันวาคม 2551 27 สิงหาคม 2551 102 2   

21 85 1   โรงแรมเซาสอีส รีสอรท 5 เมษายน 2552 12 ธันวาคม 2551 

 
ตารางที่ 5.3. แสดงระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ 

 
 จากตารางที่ 5.3. จะพบวาโครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบฯ 
จากคณะกรรมการฯ จะใชระยะเวลาแตกตางกันในแตละโครงการ ทั้งยังมีระยะเวลาหางกันมาก 
กลาวคือ ใชเวลาในการพิจารณาเห็นชอบฯ แตละโครงการระหวาง 27-743 วัน 
เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร เ ส น อ  แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น ฯ  จ ะ พ บ ว า 
แนวโนมเขาสูศูนยกลางของระยะเวลาในการพิจารณารายงานฯ จะอยูระหวาง 7-12 เดือน30 

                                                 
30 ภาคผนวก ค. 
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5.3. ประเด็นในการแกไขรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 

 

รายละเอียดผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแรมตากอากาศชายทะเล 
จังหวัดภูเก็ต ตามตารางที่ 5.1.-5.3. ที่สอดคลองกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง ปญหาที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2547 สงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรมตาก
อากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่เขาขายตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
โดยตรง ซึ่งเนนศึกษาถึงสวนที่เก่ียวของกับการพัฒนาโครงการ และการเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนารูปแบบอาคารชุดเพ่ือสอดคลองกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลในประเด็นปญหาที่เก่ียวของกับ

การออกแบบในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมประเภทโรงแรมตาก
อากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
 

การวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของกับการออกแบบในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมในการพิจารณา 
รายงานฯ เพ่ือทราบถึงปญหาที่เก่ียวกับการออกแบบโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 

 

ผลการวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนผลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากรายงานการประชุมและรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ ประเภทโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
จํานวน 34 แหง ซึ่งเปนโครงการที่ยื่นสงรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตอสํานักงาน
นโยบายและสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2547 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ดวยวิธีการใชแบบสํารวจและบันทึกขอมูล โดย
สรุปผลการเก็บขอมูล ดังตารางที่ 5.4. มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ประเด็นที่ใหแกไขเพิ่มเติม ความถี ่ รอยละ รอยละ 
แผนการกอสรางโครงการ   8   8.79 
การสุขาภิบาลในระยะกอสราง   2   2.20 
การระบายน้ํา   3   3.30 
การจัดการมูลฝอย - - 
การจราจร   1   1.09 
การใชไฟฟา - - 

 

รายละเอียดการ
กอสราง
โครงการ 

รายละเอียดอ่ืน ๆ   9   9.89 

 
 
 

25.27 
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น้ําใชและระบบสงน้ํา   1   1.09 
การบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล   9   9.89 
การระบายน้ําและการปองกันนํ้าทวม 15 16.48 
การจัดการมูลฝอย   8   8.79 
การจราจร   6   6.59 
การปองกันอัคคีภัย 11 12.08 
การระบายอากาศ   1   1.09 
ระบบไฟฟา   1   1.09 

 

ระบบ
สาธารณูปโภค
ในชวงเปด
ดําเนินการ 

การจัดภูมิทัศนโครงการ 16 17.58 

 

 

 

 

74.72 

รวม 91 100 100 
 
ตารางที่ 5.4. แสดงความถี่ รอยละของประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมในการพิจารณารายงานฯ 

 
จากตารางที่ 5.4. พบวา ประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ไมเห็นชอบและ

ถูกแกไขมีทั้งหมด 16 ประเด็น โดยแบงเปน 2 สวนหลัก คือ รายละเอียดการกอสรางโครงการ 
และประเด็นระบบสาธารณูปโภคในชวงเปดดําเนินการ ซึ่งมีประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 
1. รายละเอียดการกอสรางโครงการ คือ แผนการกอสรางโครงการ การสุขาภิบาลใน

ระยะกอสราง การระบายน้ํา การจัดการมูลฝอย การจราจร การใชไฟฟา และรายละเอียดอ่ืนๆ 
2. ระบบสาธารณูปโภคในชวงเปดดําเนินการ คือ น้ําใชและระบบสงนํ้า การบําบัดนํ้า

เสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม การจัดการมูลฝอย การจราจร การ
ปองกันอัคคีภัย การระบายอากาศ ระบบไฟฟา และการจัดภูมิทัศนโครงการ 

 
จากขอบเขตการศึกษาโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ที่ผานการ

พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 พบวา เน้ือหาท่ีถูกแกไขมากที่สุด คือ
เน้ือหาดานระบบสาธารณูปโภคในชวงเปดดําเนินการ รอยละ 74.72 รองลงมา คือ ดาน
รายละเอียดการกอสรางโครงการ รอยละ 25.27 โดยประเด็นที่ถูกแกไขมากที่สุด คือ เร่ืองการ
จัดภูมิทัศนโครงการ รอยละ 17.58 รองลงมา คือ การระบายน้ําและการปองกันนํ้าทวม รอยละ 
16.48 การปองกันอัคคีภัย รอยละ 12.08 การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
รอยละ 9.89 แผนการกอสรางโครงการ และการจัดการมูลฝอย รอยละ 8.79 การจราจรในชวง
เปดดําเนินการ รอยละ 6.59 การระบายน้ําในระยะกอสราง รอยละ 3.30 การสุขาภิบาลในระยะ
กอสราง รอยละ 2.20 น้ําใชและระบบสงน้ํา การระบายอากาศ และระบบไฟฟาในชวงเปด
ดําเนินการ รอยละ 1.09 ตามลําดับ และประเด็นที่ไมถูกแกไขเลย คือ การจัดการมูลฝอย และ
การใชไฟฟาในระยะการกอสราง 
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5.3.1. ประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมดานรายละเอียดการกอสรางโครงการ 
 

จากตารางที่ 5.4. พบวา ประเด็นดานรายละเอียดการกอสรางโครงการ มี 7 ประเด็น 
โดยมีรายละเอียดการแกไขเพ่ิมเติม ในตารางที่ 5.5. พบวา ประเด็นไมถูกแกไขเพ่ิมเติมมี 2 
ประเด็น ไดแก ประเด็นการจัดการมูลฝอย และประเด็นการใชไฟฟา ประเด็นที่ถูกแกไข
เพ่ิมเติมมี 5 ประเด็น ไดแก ประเด็นแผนการกอสรางโครงการ ประเด็นการสุขาภิบาลในระยะ
กอสราง ประเด็นการระบายนํ้า ประเด็นการจราจร และประเด็นรายละเอียดโครงการอ่ืน ๆ โดย
มีรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้ 

 
ประเด็นท่ีถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ จํานวน

โครงการ 
รอยละ 

1)  แผนการกอสรางโครงการ 
1.1)   ตําแหนงจุดติดต้ังการตรวจวัดระดับเสียง ฝุนละออง และความส่ันสะเทือน 3 17.65 
1.2)   สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะกอสราง 2 11.76 
1.3)   มาตราการปองกันอันตรายชวงกอสราง 1   5.88 
1.4)   ผังบริเวณและรูปตัดของพ้ืนท่ีถมดิน 1   5.88 
1.5)   การติดต้ังตาขายและรั้วสังกะสีรอบอาคารขณะทําการรื้อถอน 2 11.76 
1.6)   การติดต้ังอุปกรณความปลอดภัยและปองกันความรําคาญขณะกอสราง 2 11.76 

2)  การสุขาภิบาลในระยะกอสราง 
2.1)   ตําแหนงหองสวมและหองอาบน้ําของคนงานกอสราง 1   5.88 
2.2)   ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลบานพักคนงาน 2 11.76 
2.3)   บอพักทอระบายน้ํา บอดักขยะ ถังบําบัดน้ําเสียชนิดไมเติมอากาศ และ

ถังบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ 
1   5.88 

2.4)   แนวทอระบายน้ําบริเวณบานพักคนงาน 1   5.88 
3)  การระบายน้ํา 

3.1)   ผังระบายน้ําชวงกอสราง 1   5.88 
3.2)   อัตราการระบายน้ําหลังพัฒนาโครงการเปรียบเทียบกับอัตราการระบาย

น้ํากอนพัฒนาโครงการ 
1   5.88 

4)  การจราจร 
4.1)   เสนทางรถบรรทุกเขา-ออกจากพ้ืนที่กอสราง 1   5.88 
5)  รายละเอียดโครงการอื่น ๆ 

5.1)   จุดสํารวจความคิดเห็นของผูพักอาศัยท่ีอยูขางเคียงพ้ืนที่โครงการ 2 11.76 
5.2)   แผนผังและรูปตัดแสดงแนวอาคารและระยะถอยรนของโครงการ 4 23.52 
5.3)   รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินของโครงการ 1   5.88 
5.4)   รายละเอียดการคํานวณคา FAR, BCR และ OSR ของโครงการ 1   5.88 

 
ตารางที่ 5.5. จํานวนรอยละประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ 
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ประเด็นท่ีถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ จํานวน

โครงการ 
รอยละ 

5.5)   ความชัดเจนของรายละเอียดการดําเนินโครงการวาเปนการดําเนิน
โครงการประเภทใด 

1   5.88 

5.6)   สํารวจทัศนคติของผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนิน
โครงการ 

2 11.76 

5.7)   ประเมินผลกระทบจากการรื้อถอนอาคารเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 1   5.88 
5.8)   ประเมินผลกระทบดานความเปนสวนตัวซึ่งกันและกันระหวางผูพักอาศัย

ในโครงการและอาคารโดยรอบ 
1   5.88 

5.9) ประเมินผลกระทบเนื่องจากการจัดใหมีสระวายน้ําของหองชุดพักอาศัย ซึ่ง
อยูบนหองนอนและระเบียงของหองพักอาศัย 

1   5.88 

 
ตารางที่ 5.5. จํานวนรอยละประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ (ตอ) 
 

1)  แผนการกอสรางโครงการ มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
(1) ตําแหนงจุดติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดระดับเสียง ฝุนละออง และความ

สั่นสะเทือน 
(2) สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง 
(3) การติดตั้งตาขายและรั้วสังกะสีรอบอาคารขณะทําการร้ือถอน 
(4) การติดตั้งอุปกรณความปลอดภัยและปองกันความรําคาญขณะทําการ

กอสราง 
(5) มาตราการปองกันอันตรายชวงกอสราง 
(6) ผังบริเวณและรูปตัดของพ้ืนที่ถมดิน 

 
2)  การสุขาภิบาลในระยะกอสราง มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 

(1) ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลบานพักคนงาน 
(2) ตําแหนงหองสวมและหองอาบนํ้าของคนงานกอสราง 
(3) บอพักทอระบายน้ํา บอดักขยะ ถังบําบัดนํ้าเสียชนิดไมเติมอากาศ และ

ถังบําบัดนํ้าเสียแบบเกรอะ โดยใหแสดงปริมาตรการบําบัดตอวัน และทิศ
ทางการไหลของน้ํา 

(4) แนวทอระบายนํ้าบริเวณบานพักคนงาน 
 

3)  การระบายน้ํา มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
(1) ผังระบายน้ําชวงกอสราง 
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(2) อัตราการระบายน้ําหลังพัฒนาโครงการเปรียบเทียบกับอัตราการระบาย
น้ํากอนพัฒนาโครงการ พรอมทั้งแสดงรายการคํานวณและแผนผังแนว
เสนทอรวบรวมน้ําฝนเขาสูบอหนวงน้ําและจุดระบายออกที่ลงนามรับรอง
โดยวิศวกร 
 

4)  การจราจร มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
(1) เสนทางรถบรรทุกเขา-ออกจากพ้ืนที่กอสราง 

 
5)  รายละเอียดโครงการอ่ืน ๆ มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 

(1) แผนผังและรูปตัดแสดงแนวอาคารและระยะถอยรนของโครงการ 
(2) จุดสํารวจความคิดเห็นของผูพักอาศัยที่อยูขางเคียงพ้ืนที่โครงการ 
(3) สํารวจทัศนคติของผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนิน

โครงการ 
(4) รายละเอียดการใชประโยชนที่ดินของโครงการ ที่เปนไปตามขอกําหนด

ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 
พรอมแสดงเอกสารรับรองประกอบใหชัดเจน ไดแก การใหบริการนํ้า 
การระบายน้ํา เชื่อมทาง และการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

(5) รายละเอียดการคํานวณคา FAR, BCR และ OSR ของโครงการ 
(6) ความชัดเจนของการดําเนินโครงการวาเปนการดําเนินโครงการ 

ประเภทใด 
(7) รายละเอียดการใชพ้ืนที่ที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต 
(8) ประเมินผลกระทบจากการร้ือถอนอาคารเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 

พรอมทั้งเสนอมาตราการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว 
(9) ประเมินผลกระทบดานความเปนสวนตัวซึ่งกันและกันระหวางผูพักอาศัย

ในโครงการและอาคารโดยรอบ 
(10) ประเมินผลกระทบเน่ืองจากการจัดใหมีสระวายน้ําของหองชุดพักอาศัย 

ซึ่งอยูบนหองนอนและระเบียงของหองพักอาศัย 
 

5.3.2. ประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมดานระบบสาธารณูปโภคในชวงเปดดําเนินการ 
 

จากตารางที่ 5.5. พบวา ประเด็นดานระบบสาธารณูปโภคในชวงเปดดําเนินการ มี 9 
ประเด็น โดยมีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 5.6. ตอไปน้ี 
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ประด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ จํานวน

โครงการ 
รอยละ 

1)  น้ําใชและระบบสงน้ํา 
1.1)   กอกน้ํารดน้ําตนไม 4 23.53 

2)  การบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 
2.1)   ตําแหนงบอหนวงน้ํา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และถังเก็บนํ้าใตดิน 8 47.06 
2.2)   แนวทอรวบรวมน้ําเสียจากแหลงนํ้าเสียเขาสูระบบบําบัดนํ้า

เสีย 
4 23.53 

2.3)   จุดเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง 3 17.65 
2.4)   แนวทอรวบรวมน้ําเสียและน้ําโสโครกเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 3 17.65 
2.5)   จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียในระยะ

ดําเนินการ 
2 11.76 

2.6)   บอพักนํ้าสุดทายพรอมตะแกรงดักขยะ 2 11.76 
2.7) แนวทอระบายนํ้าเสียจากแหลงน้ําเสียสูถังดักไขมัน 2 11.76 
2.8) ผังแสดงระบบสาธารณูปโภคในโครงการ 2 11.76 
2.9) แบบขยายบอดักตะกอน 2 11.76 

3)  การระบายน้ําและการปองกันนํ้าทวม 
3.1)   ผังระบบระบายน้ําของโครงการ 11 64.71 
3.2)   แนวทอ และทิศทางการระบายน้ํา 6 35.29 
3.3)   ทอระบายนํ้าและทอระบายนํ้าทิ้งออกสูภายนอกโครงการ 4 23.53 
3.4)   ทอนํ้าทิ้งไปรดน้ําตนไม 2 11.76 
3.5)   ทอระบายนํ้าเขา – ออกบอหนวงน้ํา 5 29.41 
3.6)   รางระบายน้ําเขาบอหนวงน้ํา 3 17.65 
3.7)   ระบบระบายน้ําที่ไมซอนทับกับพื้นที่สีเขียวทอน้ําชะมูลฝอยไป

ยังระบบบําบัดนํ้าเสีย 
1   5.88 

 
ตารางที่ 5.6. จํานวนและรอยละของประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมดานระบบสาธารณูปโภคในชวง

เปดดําเนินการของโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
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ประด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ จํานวน
โครงการ 

รอยละ 

4)  การจัดการมูลฝอย 
4.1)   ตําแหนงหองพักมูลฝอยของโครงการ 4 23.53 
4.2)   แบบขยายหองพักมูลฝอยรวม 1   5.88 
4.3)   จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอย 3 17.65 
4.4)   ตําแหนงที่พักขยะรวมของโครงการ 3 17.65 
4.5)   ตําแหนงแบบขยายของหองพักขยะเปยก และหองพักขยะแหง 1   5.88 

5)  การจราจร 
5.1)   ผังบริเวณโครงการและการจัดการจราจรภายในโครงการและ

พ้ืนที่ขางเคียง 
5 29.41 

5.2)   ผังแสดงทิศทางการจราจรภายในโครงการ 4 23.53 
5.3)   ตําแหนงที่จะติดตั้งระบบสัญญาณไฟสองสวาง และไฟ

กระพริบ 
1   5.88 

5.4)   พ้ืนที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ 1   5.88 
5.7)   จุดจอดรับ-สงผูพักอาศัยภายในโครงการ 1   5.88 
5.8)   ผังการจัดทางเขา-ออกของโครงการ 2 11.76 
5.9)   จุดติดตั้งปายการจราจร ปายบังคับตางๆ 1   5.88 
5.10) จุดติดตั้งกระจกนูน 1   5.88 
5.11) แสดงทางเขา-ออกฉุกเฉินบริเวณดานหลังโครงการ 1   5.88 
5.12) มาตรการดานความปลอดภัยจากการจราจร 1   5.88 

6)  การปองกันอัคคีภัย 
6.1)   จุดรวมพลเบื้องตนภายในโครงการ 10 58.82 
6.2)   แบบแปลนระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ 6 35.29 
6.3)   เสนทางการอพยพหนีไฟ และเสนทางการอพยพคนมายังจุด

รวมคนเบื้องตน 
5 29.41 

6.4)   ตําแหนงลิฟทดับเพลิง บันไดหนีไฟ และพื้นที่หนีไฟทาง
อากาศ 

4 23.53 

6.5)   ตําแหนงหัวรับน้ําดับเพลิงพรอมจุดจอดรถดับเพลิง โดยแสดง
ตําแหนงหัวรับนํ้าดับเพลิงภายในและภายนอกโครงการ 

3 17.65 

6.6)   รายละเอียดของบันไดหลักและบันไดหนีไฟ 3 17.65 
 

ตารางที่ 5.6. จํานวนและรอยละของประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมดานระบบสาธารณูปโภคในชวง
เปดดําเนินการของโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต (ตอ) 
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ประด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดานรายละเอียดกอสรางโครงการ จํานวน
โครงการ 

รอยละ 

6.7)   ตําแหนงติดตั้งหัวดับเพลิง เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง และ
เคร่ืองชวยสูบนํ้าดับเพลิง 

2 11.76 

6.8)   ผังแสดงทางเขา-ออกฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย 1   5.88 
6.9)   ลักษณะผนังของชองทางเดินระหวางบันไดหนีไฟ 1   5.88 
6.10) เสนทางการเขาดับเพลิงของรถดับเพลิง 2 11.76 

7)  การระบายอากาศ 
7.1)   แบบขยายระเบียงหองพัก และรูปตัด 1   5.88 

8)  ระบบไฟฟา 
8.1)   แปลนและตําแหนงติดตั้งมิเตอรวัดกระแสไฟฟาของระบบ

บําบัดนํ้าเสีย 
1   5.88 

9)  การจัดภูมิทัศนโครงการ 
9.1)   แปลนและรูปตัดการจัดพ้ืนที่สีเขียวบริเวณสระวายน้ําและชั้น

ดาดฟา(หลังคา)ของโครงการ 
11 64.71 

9.2)   ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 10 58.82 
9.3)   ผังภูมิสถาปตย 11 64.71 
9.4)   ผังแสดงตําแหนงและชนิดไมยืนตนของโครงการ 6 35.29 
9.5)   ผังแสดงตําแหนงและชนิดไมพุมของโครงการ 5 29.41 
9.6)   รูปตัดผังภูมิสถาปตย 7 41.18 
9.7)   รูปตัดของอาคารโครงการ (แสดงตําแหนงสวนไมทับซอนบอ

บําบัดนํ้าเสียและบอหนวงน้ํา) 
3 17.64 

9.8)   รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวแตละบริเวณและชนิดของตนไมที่จะ
นํามาปลูกภายในโครงการ 

3 17.64 

9.9) แบบแปลนแสดงตําแหนงตนไมที่สามารถชวยปดก้ันการ
มองเห็นจากภายนอก และจากภายนอกเขาสูพ้ืนที่สระวายนํ้า 

1   5.88 

 
 

ตารางที่ 5.6. จํานวนและรอยละของประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมดานระบบสาธารณูปโภคในชวง
เปดดําเนินการของโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต (ตอ) 

 
จากตารางที่ 5.6. พบวา ประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมมี 9 ประเด็น ไดแก ประเด็นนํ้า

ใชและระบบสงน้ํา ประเด็นการบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล ประเด็นการระบายนํ้าและการปองกัน 
น้ําทวม ประเด็นการจัดการมูลฝอย ประเด็นการจราจร ประเด็นการปองกันอัคคีภัย ประเด็น
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1)  น้ําใชและระบบสงน้ํา มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
1.   กอกน้ํารดน้ําตนไม 

 
2)  การบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 

1.   ตําแหนงบอหนวงน้ํา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และถังเก็บนํ้าใตดิน 
2.   แนวทอรวบรวมน้ําเสียจากแหลงน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 
3.   จุดเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง 
4.   แนวทอรวบรวมน้ําเสียและน้ําโสโครกเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5.   บอพักนํ้าสุดทายพรอมตะแกรงดักขยะ 
6.   แนวทอระบายนํ้าเสียจากแหลงน้ําเสียสูถังดักไขมัน 
7.   ผังแสดงระบบสาธารณูปโภคในโครงการ 
8.   แบบขยายบอดักตะกอน 

 
3)  การระบายน้ําและการปองกันนํ้าทวม มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 

1.   ผังระบบระบายน้ําของโครงการ 
2.   แนวทอ และทิศทางการระบายน้ํา 
3.   ทอระบายนํ้าเขา – ออกบอหนวงน้ํา 
4.   ทอระบายนํ้าและทอระบายนํ้าทิ้งออกสูภายนอกโครงการ 
5.   รางระบายน้ําเขาบอหนวงน้ํา 
6.   ทอนํ้าทิ้งไปรดน้ําตนไม 
7.   ระบบระบายน้ําที่ไมซอนทับกับพ้ืนที่สีเขียวทอนํ้าชะมูลฝอยไปยังระบบ

บําบัดนํ้าเสีย 
 

4)  การจัดการมูลฝอย มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
1. ตําแหนงหองพักมูลฝอยของโครงการ 
2. แบบขยายหองพักมูลฝอยรวม 
3. จุดจอดรถเก็บขยมูลฝอย 
4. ตําแหนงที่พักขยะรวมของโครงการ 
5. ตําแหนงและแบบขยายของหองพักขยะเปยก และหองพักขยะแหง 
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5)  การจราจร มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
1. ผังบริเวณโครงการและการจัดการจราจรภายในโครงการและพื้นที่

ขางเคียง 
2. ผังแสดงทิศทางการจราจรภายในโครงการ 
3. ผังการจัดทางเขา-ออกของโครงการ 
4. ตําแหนงที่จะติดตั้งระบบสัญญาณไฟสองสวาง และไฟกระพริบ 
5. พ้ืนที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ 
6. จุดจอดรับ-สงผูพักอาศัยภายในโครงการ 
7. จุดติดตั้งปายการจราจร ปายบังคับตางๆ 
8. จุดติดตั้งกระจกนูน 
9. แสดงทางเขา-ออกฉุกเฉินบริเวณดานหลังโครงการ 
10. มาตรการดานความปลอดภัยจากการจราจรในบริเวณทางขึ้นลงที่จอดรถ

ชั้นใตดินของโครงการ 
 

6)  การปองกันอัคคีภัย มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
1. จุดรวมพลเบื้องตนภายในโครงการ 
2. แบบแปลนระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ 
3. เสนทางการอพยพหนีไฟ และเสนทางการอพยพคนมายังจุดรวมคน

เบื้องตน 
4. ตําแหนงลิฟทดับเพลิง บันไดหนีไฟ และพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ 
5. ตําแหนงหัวรับน้ําดับเพลิงพรอมจุดจอดรถดับเพลิง โดยแสดงตําแหนงหัว

รับนํ้าดับเพลิงภายในและภายนอกโครงการ 
6. รายละเอียดของบันไดหลักและบันไดหนีไฟ 
7. ตําแหนงติดตั้งหัวดับเพลิง เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง และเครื่องชวยสูบนํ้า

ดับเพลิง 
8. ผังแสดงทางเขา-ออกฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย 
9. ลักษณะผนังของชองทางเดินระหวางบันไดหนีไฟ 
10. เสนทางการเขาดับเพลิงของรถดับเพลิง 

 
7)  การระบายอากาศ มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 

1.   แบบขยายระเบียงหองพัก และรูปตัด 
 

8)  ระบบไฟฟา มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
1. แปลนและตําแหนงติดตั้งมิเตอรวัดกระแสไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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9)  การจัดภูมิทัศน มีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม คือ 
1. แปลนและรูปตัดการจัดพ้ืนที่สีเขียวบริเวณสระวายน้ําและชั้นดาดฟา

(หลังคา) ของโครงการ 
2. ผังภูมิสถาปตย 
3. ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
4. รูปตัดผังภูมิสถาปตย 
5. ผังแสดงตําแหนงและชนิดไมยืนตนของโครงการ 
6. ผังแสดงตําแหนงและชนิดไมพุมของโครงการ 
7. รูปตัดของอาคารโครงการ (แสดงตําแหนงสวนไมทับซอนบอบําบัดนํ้าเสีย

และบอหนวงน้ํา) 
8. รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวแตละบริเวณและชนิดของตนไมที่จะนํามาปลูก

ภายในโครงการ 
9. แบบแปลนแสดงตําแหนงตนไมที่สามารถชวยปดก้ันการมองเห็นจาก

ภายนอก และจากภายนอกเขาสูพ้ืนที่สระวายนํ้า 
 

จากขอมูลทั้งหมดที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย จะเห็นไดวา การเตรียมความพรอมกอน
การจัดทํารายงานฯ นั้น มีความจําเปนอยางมาก ที่จะทําใหสถาปนิกและผูดําเนินงานโครงการ 
จะตองทําความเขาใจถึง องคความรูในขอบังคับตางๆ ที่ดี พรอมทั้งจะตองมีการวิเคราะห
รายละเอียดขอมูลตางๆ ที่ครบถวน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดน้ี มีการจัดทําไมครบถวนตามขอ
กฎหมาย ก็อาจจะสงผลกระทบในประเด็นตางๆ ที่ระบุไวในการศึกษาวิจัยมาขางตน ซึ่งเกิด
สงผลตอการพิจารณรายงานฯ นั้น ของคณะกรรมการควบคุมสิ่งแวดลอมฯ (สผ.) เกิดความ
ลาชา ซึ่งก็เปนผลกระทบตอการพัฒนาโครงการ ในขั้นตอนตอๆ ไปได 
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บทที่ 6 
 

ความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของกับการจัดทํารายงานฯ 
 

 
 พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 มีผลใหการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง มีผลใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ไดมีความสัมพันธกับขบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งการออกแบบ
โครงการ การใหขอมูลการจัดทําและการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ดังน้ัน เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ การดําเนินการและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกับ
การออกแบบสถาปตยกรรม โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต การศึกษาวิจัยนี้ จึงได
มีการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น จากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ ซึ่งประกอบไปดวย 
   

- นักลงทุนอสังหาริมทรัพย อาคารประเภทโรงแรมตากอากาศ   

1. บริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 จํานวน 5 บริษัท 

       2. บริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แต

ทําโครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 10 บริษัท 

 

- สถาปนิก วิศวกร 

 1. บริษัทฯ ที่ออกแบบฯ สถาปตยกรรม ที่ตั้งในเขตพื้นที่โดยรอบจังหวัดภูเก็ต

 จํานวน 5 บริษัท 

        2. บริษัทฯ ที่ออกแบบฯ สถาปตยกรรม ที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แตทํา

การออกแบบโครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 บริษัท 

 

- ผูจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 1. บริษัทฯ ที่รับบริการจัดทํารายงานฯ ที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 จํานวน 5 บริษัท 

        2. บริษัทฯ ที่รับบริการจัดทํารายงานฯ ที่ตั้งนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แตทํา

โครงการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 บริษัท 
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- นักสิ่งแวดลอม กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดลอม 

        1. นักสิ่งแวดลอม ระดับ 6 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย เขต  

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

        2. นักสิ่งแวดลอม ระดับ 7 กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย เขต

พ้ืนที่จังหวัดภูเกต็ 

 

- ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่น 

หัวหนาฝายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต31 1. 

2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

3. นักผังเมือง จังหวัดภูเก็ต 

4. หัวหนาฝายงานสถาปตยกรรม เทศบาลนครภูเก็ต 

5. หัวหนาฝายงานวิศวกรรม เทศบาลนครภูเก็ต 

6. ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลนครภูเก็ต 

7. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลปาตอง 

8. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลกมลา 

9. นายกเทศมนตรี องคการบริหารสวนตําบลบอทราย 

 
 จากการสัมภาษณ ผูที่เก่ียวของทั้งหมดในทุกๆ ประเภท ที่มีบทบาทเก่ียวของกับการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกับการออกแบบสถาปตยกรรม โรงแรมตากอากาศชายทะเล 
จังหวัดภูเก็ต สามารถเรียบเรียงความคิดเห็นจากบุคคลดังกลาวเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 
6.1. การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแรมตากอากาศชายทะเล 
จังหวัดภูเก็ต 
 
 โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต เปนประเภทอาคารโรงแรมและสถานที่
ตากอากาศ ที่พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 กําหนดใหจัดทํารายงานฯ 
ดังรายละเอียดในประกาศฯ (อางอิง ภาคผนวก ค.) ซึ่งจากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการ
จัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต มี

 
31 ในฐานะเจาหนาที่เสนออนุญาตเปดดําเนินงานโรงแรมตอผูวาราชการจังหวัด หรือนาย
ทะเบียนโรงแรมจังหวัด ที่มีหนาที่ออกใบอนุญาตธุรกิจโรงแรม วาดวย พรบ.โรงแรม พ.ศ.2532 
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1. ดําเนินการจัดทําและเสนอรายงานฯ ให สผ. พิจารณาเห็นชอบตามขอกําหนด
ของ สผ. กลาวคือ โครงการโรงแรมตากอากศชายทะเล ไดจัดทําและเสนอ
รายงานฯ กอนการกอสรางหรือเปดดําเนินงานกิจการ32 

2. ดําเนินการจัดทํารายงานฯ และพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ผิดขั้นตอน กลาวคือ 
โครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล จัดทํารายงานฯ ภายหลัง หรืออยูใน
ระหวางการกอสราง หรือเปดดําเนินกิจการแลว 

 
การดําเนินการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ทั้ง 2 ลักษณะขางตน ผูที่

เก่ียวของจะตองมีภาระหนาที่สัมพันธ ดังตอไปน้ี 
 
6.1.1. สถาปนิก 
 
โดยทั่วไปจะเปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรม33 และ

มีหนาที่ประสานงานการออกแบบโครงสราง งานระบบประกอบอาคาร กับวิศวกร สถาปนิกมี
หนาที่สัมพันธกับการจัดทํารายงานฯ และพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ในกรณีที่เจาของ
โครงการมอบหมายใหสถาปนิกเปนผูประสานงานรวมกับผูจัดทํารายงานฯ สถาปนิกจะเปน
ผูดําเนินการวาจางใหมีการจัดทํารายงานฯ และเปนผูที่ใหขอมูลรายละเอียดของโครงการ การ
ออกแบบ รายละเอียดที่ตั้งโครงการ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานฯ ตาม
การรองขอของผูที่ จัดทํารายงานฯ เชน การจัดทําภาพแสดงภูมิทัศนบริเวณโครงการ 
ประเมินผลกระทบดานสุนทรียภาพ พรอมทั้งจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบตางๆ เปนตน 

 
6.1.2. ผูจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
ผูจัดทํารายงานฯ ตองเปนผูที่มีความชํานาญการ สถาบันการศึกษา เอกชน ที่ไดรับ

ใบอนุญาตใหจัดทํารายงานฯ มีคุณสมบัติเปนผูที่มีสิทธิ์จัดทํารายงานฯ ตามกฎกระทรวง34 
นอกจาคุณสมบัติเปนผูที่มีสิทธิ์ดังกลาวแลว ผูจัดทํารายงานฯ จะตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขารวมดวย สําหรับผูเชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวของกับโครงการโรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล ไดแก 
 

                                                 
32

 ดูภาคผนวก ข. 
33 อาจจะรวมไปถึงงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และงานตกแตงภายใน 
34

 ดูภาคผนวก ข. 
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1. นักผังเมือง วางผังชุมชน เคหะการ สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม 
2. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสุขาภิบาล 
3. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมจราจร 

 
ผูจัดทํารายงานฯ และผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติดังกลาว จะมีหนาที่ศึกษาและ

รวบรวม รายละเอียดโครงการ สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมบริเวณที่ตั้งและพื้นที่ใกลเคียง 
ประเมินผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณโครงการและพ้ืนที่ใกลเคียง ใน
ระหวางการกอสรางและหลังเปดดําเนินการแลว โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
พรอมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบน้ันๆ และจัดทํารายงานฯ ที่แสดงสภาพแวดลอม ที่มี
โครงการและหลังเปดดําเนินการอยางชัดเจน ประกอบกับการแสดงอางอิงจากหนวยงาน
ราชการ หรือตามหลักวิชาการ พรอมทั้งแนบเอกสารแสดงคุณวุฒิของผูจัดทํารายงานฯ ตาม
ขอกําหนดของ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.)  

 
เม่ือจัดทํารายงานฯ สมบูรณแลว ผูจัดทําฯ ในฐานะของตัวแทนโครงการ จะตองเสนอ

รายงานฯ และประสานงานกับ สผ. และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ จนกระทั่งโครงการไดรับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ตอไป 

 
6.1.3. นักส่ิงแวดลอม กลุมงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย กองวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
 
นักสิ่งแวดลอม กลุมงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย ประจํากองวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม มีหนาที่ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ
รายงานฯ ตามความใน พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 ดังตอไปน้ี 

 
1. พิจารณารายงานฯ โครงการโรงแรม บานพักอาศัย อาคารชุด โรงพยาบาล ที่ดิน

จัดสรร ที่เสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณา 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ผูชํานาญการดานโครงการชุมชนและที่พักอาศัย และ

ดําเนินการประชุมในฐานะเลขานุการ 
3. ศึกษาและวิเคราะห ประเภทของโครงการบริการชุมชนอ่ืนๆ ที่ยังไมประกาศให

จัดทํารายงานฯ กอนทําการเสนอเพ่ือประกาศเปนกฎกระทรวง 
4. ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบริการชุมชนและที่พัก

อาศัยของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม 

5. ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการโครงการ
ตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขและขอบังคับทางดานสิ่งแวดลอม 
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6.1.4. ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่น 
 
 สัมพันธกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใน 2 ลักษณะ คือ 
 

- เจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตโครงการ 
 

เจาหนาที่ที่มีหนาที่สั่งอนุญาตกอสราง หรือ ขยายโครงการ หรือเปดดําเนินการ หรอื
เปลี่ยนแปลงการใชงานของอาคาร เชน ผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรม รอง
นายกเทศมนตรีฝายโยธา เปนตน มีหนาที่ตรวจสอบโครงการ และสั่งอนุญาตโครงการนั้นๆ ได 
เม่ือรายงานฯ โครงการดังกลาวไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
รายงานฯ แลว รวมทั้งควบคุมใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่เสนอตอใน
รายงานฯ35 และดําเนินการทางกฎหมายกับโครงการ ที่ไมปฏิบัติตามดวย 

 
- แหลงสนับสนุนขอมูล 
 
ขาราชการหรือเจาหนาที่ทองถิ่น ที่สามารถสนับสนุนขอมูลและเปนแหลงอางอิงความ

ถูกตองสมบูรณของขอมูลที่เก่ียวของกับโครงการ สภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงโครงการ 
ใหแกผู จัดทํารายงานฯ หรือ นักสิ่งแวดลอมฯ กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการฯ เชน นักผังเมืองจังหวัด เจาหนาที่ปาไม นายกเทศมนตรี เปนตน 

 
6.1.5. คณะกรรมการผูชํานาญการ 

 
 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ โครงการที่พักอาศัย เปนกลุมคนที่
ไดรับการแตงตั้งตาม พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.254736 เปนผูที่
พิจารณาความถูกตองของรายละเอียดโครงการในรายงานฯ ตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ รวมทั้งพิจารณาถึงความเปนไปไดของมาตรการลดผลกระทบที่โครงการเสนอ 
พรอมทั้งชี้แนวทางการแกไขรายงานฯ ในกรณีที่มติยังไมมีมติไดรับความเห็นชอบรายงานฯ 
ั้น 

องผูที่
เก่ียวของ ในขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่แวดลอม ไดดังตารางที่ 6.1. นี้ 

                                                

น
 
 การปฏิบัติหนาที่ของผูที่ เ ก่ียวของดังกลาว สามารถสรุปความสัมพันธข

 
35 มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เสนอในรายงานฯ ถือเปนเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต 
36 ดูภาคผนวก ข. 
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ตารางที่ 6.1. แสดงความสัมพันธผูที่เกี่ยวของกับการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  

  ผูที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานฯ ตรวจสอบพิจารณารายงานฯ แกไขรายงานฯ หลังการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

           

  สถาปนิก  - ประสานงานระหวางโครงการ  - ชี้แจงรายละเอียดโครงการและ  - สนับสนุนขอมูลเพิ่มเติม  - ขออนุญาตกอสราง และควบคุม 

    กับผูจัดทํารายงานฯ การออกแบบตอนักสิ่งแวดลอม  - เปลี่ยนแปลงการออกแบบ ตาม การกอสรางตามรายละเอียดที่ 

     - สนับสนุนขอมูล รายละเอียดการ ผูตรวจสอบรายงานฯ และคณะ ขอแนะนําของคณะกรรมการฯ เสนอในรายงานฯ 

    ออกแบบโครงการ กรรมการผูพิจารณา    - ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบฯ 

  ผูจัดทํารายงานฯ  - ศึกษารายละเอียดโครงการ การ  - ประสานงานรวมกับสิ่งแวดลอม  - แกไข เพิ่มเติมขอมูลในรายงานฯ   

    ออกแบบ สภาพที่ตั้งโครงการและ  - ชี้แจงรายละเอียดของรายงานฯ ตามคําชี้แนะของคณะกรรมการฯ   

    พื้นที่ใกลเคียง ตอนักสิ่งแวดลอมผูตรวจสอบ  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงาน   

     - รวบรวมเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของ รายงานฯ และคณะกรรมการผู ใหสอดคลองกับรายละเอียดการ   

     - ประเมินผลกระทบฯ เนื่องจากโครง พิจารณาฯ ออกแบบที่เปลี่ยนแปลงใหมกับสู   

    การ เปรียบเที่ยบสภาพแวดลอม  - แกไขรายงานฯ ใหสมบูรณ ตาม คณะกรรมการฯ   

    ระหวางการกอสรางกับขณะกอ ขอเสนอแนะของหนวยงาน สผ.     

    สรางและภายหลังการปดดําเนินการ       

    โครงการแลว       

     - กําหนดมาตรการลดผลกระทบฯ      

     -      จัดทํารายงานฯ 
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ตารางที่ 6.1. แสดงความสัมพันธผูที่เกี่ยวของกับการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ (ตอ) 
 

  ผูที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานฯ ตรวจสอบพิจารณารายงานฯ แกไขรายงานฯ หลังการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

            

  นักสิ่งแวดลอม    - ตรวจสอบความถูกตอง และความ  - ชี้แจงประเด็นที่ตองแกไขในรายงานฯ  - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลด 

      สมบูรณของรายงานฯ  - ตรวจสอบรายงานฯ ฉบับแกไข ผลกระทบฯ 

       - สํารวจขอเท็จจริงในพื้นที่ที่ตั้งโครง     

      การและบริเวณใกลเคียง     

      
 - ประสานงานความรวมมือกับ
ผูจัดทํารายงานฯ     

  ขาราชการ สนับสนุนขอมูล  - แจงขอมูลที่มีผลตอการพิจารณา  - สนับสนุนขอมูล  - สั่งอนุญาตกอสราง หรือเปดดําเนินการ 

      รายงานฯ ตอคณะกรรมการฯ   โครงการ 

       - รอการสั่งการอนุญาต    - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

  คณะกรรมการฯ    - พิจารณารายงานฯ   ลดผลกระทบฯ 

       - ชี้แจง แนะนําประเด็นที่ตองแกไข     

      รายงานฯ ในกรณีที่มีมติยังไมเห็น     

      ชอบรายงานฯ ดังกลาว     
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6.2. ปญหาการดําเนินการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ไดถูกนํามาปฏิบัติกับโครงการ
ของหนวยงานราชการ และเอกชนอยางจริงจังภายหลัง พรบ.สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 จึงกลาว
ไดวา การวิเคราะหฯ เปนสิ่งที่ใหมในสังคมและอยูในระหวางพัฒนาแนวทางการดําเนินงานใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ดังน้ัน การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบฯ ในปจจุบัน จึง
พบปญหาและอุปสรรคบางประการ ซึ่งทําใหการวิเคราะหผลกระทบฯ ไมมีประสิทธิภาพ ใน
การอนุรักษและรักษาส่ิงแวดลอม ภายใตวัตถุประสงคของ พรบ.สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547  
 
 โครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล เปนประเภทอาคารหนึ่งที่มีการจัดทําและ
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ สําหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่มีกิจกรรมการกอสรางอาคาร
ประเภทนี้อยางตอเนื่อง และเปนพ้ืนที่ที่ประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดทําและพิจารณา
รายงานฯ ตามความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของ กับการจัดทําและพิจารณารายงานฯ ไดดังตาราง
ที่ 6.2. นี้ 
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ตารางที่ 6.2. แสดงความคดิเห็นในการดําเนินการและปญหาในการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 
 

  ปญหา ปญหาการดําเนินการวิเคราะหฯ และความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหฯ   

    สถาปนิก ผูจัดทํารายงานฯ นักสิ่งแวดลอม ขาราชการทองถิ่น หมายเหตุ 

    กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4   

1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซ้ําซอนกับกฎหมายอื่นๆ / / / / / / / / / /   

2 การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใชระยะเวลานาน                       

2.1 การจัดทํารายงานฯ ระยะเวลานาน / /         / / / /   

2.2 การตรวจสอบรายงานฯ ระยะเวลานาน / / / /     / / / /   

2.3 การพิจารณารายงานฯ ระยะเวลานาน / /         / / / /   

2.4 การจัดทํา ตรวจสอบ และพิจารณารายงานฯ ใชระยะเวลานาน / / / / / / / / / /   

  
เปนสาเหตุใหการขออนุญาตกอสรางอาคารลาชา และยังเปน
ปญหา                       

  ในการบังคับใชกฎหมายอื่นๆ                       

3 ไมมีมาตรฐานหรือแนวทางการจัดทํารายงานฯ ที่ชัดเจน                       

3.1 แนวทางและขอบเขตการจัดทํารายงานฯไมชัดเจน / / / / / / / / / /   

3.2 ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีมาตรฐาน / /     / / / / / /   

3.3 ผูจัดทํารายงานฯ มุงจัดทํารายงานฯ ใหผานการพิจารณาเห็นชอบ / / / / / / / / / /   

  โดยไมนึงถึงขอเท็จจริง                       
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ตารางที่ 6.2. (ตอ) แสดงความคิดเห็นในการดําเนินการและปญหาในการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ (ตอ) 
 

  ปญหา ปญหาการดําเนินการวิเคราะหฯ และความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหฯ   

    สถาปนิก ผูจัดทํารายงานฯ นักสิ่งแวดลอม ขาราชการทองถิ่น หมายเหตุ 

    กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4   

4 เกณฑการตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ ไมชัดเจน                       

4.1 เกณฑการตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ สูงกวามาตรฐานของ / /               /   

  การออกแบบโดยทั่วไป                       

4.2 ประเด็นที่ใชในการพิจารณาบางประเด็น ไมเกีย่วกับสิ่งแวดลอม / / / / / / / / / /   

4.3 
การพิจารณารายงานฯ เปนดุลยพินิจสวนบุคคลของคณะ
กรรมการฯ   / / / / / / / / /   

5 สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณารายงานฯ                       

5.1 มีการแกไขรายงานฯ หลายครั้ง / / / / / /       /   

5.2 การจัดทําและเสนอรายงานฯ ผิดขั้นตอน     / / / / / / / /   

6 ปญหาการอางอิงขอมูลจากหนวยงานราชการ ไมสัมพันธกับ /   / / / / / /   /   

  แนวทางการจัดทํา ตรวจสอบ และพิจารณารายงานฯ                       
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ตารางที่ 6.2. (ตอ) แสดงความคิดเห็นในการดําเนินการและปญหาในการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ (ตอ) 

  ปญหา ปญหาการดําเนินการวิเคราะหฯ และความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหฯ   

    สถาปนิก ผูจัดทํารายงานฯ นักสิ่งแวดลอม ขาราชการทองถิ่น หมายเหตุ 

    กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4   

7 ผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจการดําเนินการวิเคราะหผล                       

  กระทบสิ่งแวดลอมไมดีพอ                       

7.1 เจาของโครงการมีความรู ความเขาใจการวิเคราะหผลกระทบ / / / / / / / / / /   

  สิ่งแวดลอมไมดีพอ                       

7.2 สถาปนิกมีความรู ความเขาใจการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม / / / /               

  ไมดีพอ                       

7.3 
ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นมีความรู ความเขาใจการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมชัดเจน / / / / / / / / / /   

                         

8 การบังคับใช พรบ. สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535                       

8.1 เจาหนาที่ทองถิ่นละเลยการบังคับใช ควบคุม กํากับ ใหโครงการ / / / / / / / / /     

  ปฏิบัติตามขอกําหนดในการจัดทําและเสนอรายงานฯ                       

8.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต มีผลใหเกิดการ / / / / / / / / / /   

  ละเลย ไมจัดทํารายงานฯ หรือจัดทํารายงานฯ ผิดขั้นตอน                       
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บทที่ 7 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย เร่ิมบังคับใชไดผลอยางจริงจัง
ภายหลังการประกาศใช พระราชบัญญัติรักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซึ่ง
กําหนดประเภทและขนาดโครงการที่ตองจัดทําและพิจารณารายงานฯ อยางชัดเจน ซึ่ง
โครงการที่ตองจัดทําและพิจารณารายงานฯ ดังกลาวน้ัน สวนหนึ่งเปนโครงการประเภทงาน
สถาปตยกรรมขนาดใหญ อาคารสาธารณะและที่พักอาศัย ซึ่งเปนที่เขาใจโยท่ัวไปวา โครงการ
ดังกลาวประสบปญหาความลาชาในการขออุญาตกอสราง ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงการใชงาน
และการเปดดําเนินโครงการ อันเนื่องจากกาดําเนินการวิเคราะหผลกระทบฯ 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีขอจํากัดการสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของฯ ทั้งน้ี
เพราะผูที่เก่ียวของที่นอกเหนือจากขาราชการ นักสิ่งแวดลอม ที่รับผิดชอบการดําเนินการ
วิเคราะหผลกระทบฯ และเจาหนาที่ทองถิ่นแลว ผูที่เก่ียวของ ที่ใกลชิดกับการดําเนินงาน
วิเคราะหผลกระทบฯ โรงแรมตากอากาศชายทะเล มีจํานวนนอย ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ี จึง
สัมภาษณเฉพาะสถาปนิกและผูจัดทํารายงานฯ ที่ปฏิบัติวิชาชีพในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของที่มีประสบการณและประสบปญหาเก่ียวเนื่องกับการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบฯ  
 

 ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอจํากัดในการนําขอมูลและผล
การศึกษาที่เก่ียวกับการดําเนินการและปญหาการวิเคราะหผลกระทบฯ ที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร รายงาน และความคิดเห็นบางสวนที่ไดพาดพิงโครงการ หนวยงานราชการและบุคคล
อ่ืน ซึ่งการอางอิงขอมูลและความคิดเห็น อาจจะสรางความเส่ือมเสียและความขัดแยงได 
 

 วิธีการศึกษาและขอจํากัดในการศึกษา เรื่อง ความเสียหายตอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย เน่ืองมาจากการรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อาคาร
ประเภทโรงแรม เขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะโดยแบงเปน
รายละเอียดได ดังตอไปน้ี 
 

7.1. ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกับการออกแบบ
สถาปตยกรรม 
 

 ในประเทศไทย มักเปนที่เขาใจโดยทั่วไปวาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เปน
การศึกษาวิเคราะหโครงการ เพ่ือประเมินผลกระทบฯ และกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเน่ืองจากงานกอสรางและดําเนินงานโครงการขนาดใหญ ที่มีผลตอ
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  ประเด็นหลักเกณฑการพิจารณา การออกแบบสถาปตยกรรม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  - พื้นที่และการใชสอยอาคาร  - พื้นที่และการใชสอยอาคาร 

     - ลักษณะเฉพาะในการใชสอยอาคาร  - ลักษณะเฉพาะในการใชสอยอาคาร 

     - โครงการและวัสดุ  - โครงสรางและวัสดุ 

     - ระบบอาคารและสาธารณูปโภคภายใน  - ระบบอาคารและสาธารณูปโภคภายในโครงการ 

    โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 

     - ความคุมคาทางเศรษฐกิจและการลงทุน  - ความคุมคาทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

2 คุณคาตอคุณภาพชีวิตมนุษย  - สุนทรียภาพบริเวณโครงการ  - สุนทรียภาพบริเวณโครงการและพื้นใกลเคียง 

     - ทัศนียภาพโครงการ  - ทัศนียภาพบริเวณโครงการ และความสอด 

     - ความปลอดภัยของอาคารและผูใชสอย คลองกับทัศนียภาพพื้นที่ใกลเคียง 

     - สภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  - ความปลอดภัยและชีวอนามัยของผูใชสอยและ 

    ของโครงการและพื้นที่ใกลเคียง ชุมชนใกลเคียง 

       - ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับแหลงธรรมชาติ 

      สถานที่สําคัญทางประวัติ โบราณสถาน 

       - วิถีชีวิต สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ 

      วัฒนธรรมของโครงการและพื้นที่ใกลเคียง 

3 สภาพแวดลอม  - สภาพแวดลอมเดิมบริเวณที่ตั้งโครงการ  - สภาพแวดลอมเดิมบริเวณที่ตั้งโครงการ 

    และพื้นที่ใกลเคียง และพื้นที่ใกลเคียง 

     - สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  - สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ 

    บริเวณโครงการและพื้นที่ใกลเคียงหลัก โครงการและพื้นที่ใกลเคียง ระหวางการกอสราง 

    การใชงานอาคารและโครงการ และภายหลังการใชงานอาคารและโครงการ 

 
ตารางที่ 7.1. แสดงความสัมพันธ ประเด็นของหลักเกณฑการพิจารณารายงานฯ และการ

ออกแบบสถาปตยกรรม 
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7.2. การดําเนินการและปญหาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแรมตากอากาศ
ชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ มีระเบียบ มีขั้นตอนการดําเนินการ และ
แนวทางการจัดทํารายงานฯ กลาวคือ โรงแรมตากอากาศชายทะเล ที่มีขนาดตั้งแต 80 
หองขึ้นไป ซึ่งตั้งอยูในทองที่ที่มีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอ
รายงานฯ ในขั้นตอนขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนอาคาร 
“หากใชวิธีแจงตอเจาหนาที่ทองถิ่น ทําการกอสรางโดยไมยื่นขออนุญาต ใหเสนอรายงานฯ ใน
ขั้นแจงตอเจาหนาที่ทองถิ่น ขั้นขอเปดกิจการ และเปดดําเนินกิจการสวนขยายตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรม” 
 
 อยางไรก็ตาม ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของกับการดําเนินการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ซึ่งประกอบดวย สถาปนิก ผูจัดทํารายงานฯ ขาราชการและ
เจาหนาที่ทองถิ่น พบวา การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบฯ ยังคงประสบปญหาท่ีเดนชัดอยู
ดวยกัน 2 ประการ และนาจะสงผลใหโครงการน้ันเกิดความลาชา 
 

1. การละเลย ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 
- จัดทํารายงานฯ ผิดขั้นตอน กลาวคือ จัดทํารายงานฯ ระหวางหรือกอสราง

แลวเสร็จ คณะกรรมการฯ จึงไมรับพิจารณารายงานฯ นั้น ซึ่งมีผลทําให
โครงการนั้น ไมสามารถเปดดําเนินกิจการไดตามกฎหมาย 

- โครงการที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แลว แตไมปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวในรายงานฯ เกิดเปนปญหา
สิ่งแวดลอมตอพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

 
2. การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ลาชา 

- การจัดทํารายงานฯ ที่ลาชา 
- การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ ที่ลาชา เน่ืองจากรายงานฯ ไมผานการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ตองแกขรายงานฯ หลายครั้ง ทั้งจาก
สาเหตุที่รายละเอียดในรายงานฯ บกพรองไมสมบูรณ และโครงการ หรือ
สถาปตยกรรมนั้น สงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่รุนแรง รวมทั้งขาดมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

 
โดยปญหาทั้ง 2 ประการมีสาเหตุมาจาก 

- หลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการจัดทํารายงานฯ และประเมินผลไมชัดเจน 
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- หลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการจัดทํารายงานฯ และประเมินผลไมชัดเจน 
รวมทั้งไมสอดคลองกับการดําเนินกิจการในทองถิ่น 

- เกณฑหรือมาตรฐานการประเมินฯ ใชมาตรฐานสูงกวาการปฏิบัติจริง 
- ผูที่เก่ียวของขาดความรูที่ชัดเจน 
- คุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ไมไดมาตรฐาน 

 
กลาวไดวา ปญหาระหวางการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบฯ กับการออกแบบ

สถาปตยกรรม โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดทําและเสนอ
รายงานฯ ผิดขั้นตอนและการตรวจสอบรายงานฯ ที่ลาชา โดยเฉพาะความลาชาที่มาจาก
รายงานฯ ไมผานและตองแกไขหลายครั้ง โดยมีประเด็นประเมินผลกระทบฯ ที่ตองแกไข 
สามารถแบงออกไดเปน ดังตารางที่ 7.2. 

 
1. คุณคาประโยชนใชสอยของมนุษย 
2. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
3. สิ่งแวดลอม 

 

  ประเด็นการประเมินผลกระทบที่ตองแกไข จํานวนโครงการที่ตองแกไข 

    โครงการ รอยละ 

  การใชท่ีดิน 14 67 

  ระบบน้ําใช 9 43 

  ระบบระบายน้ํา 10 48 

  ระบบบําบัดน้ําเสีย 14 67 

  ระบบจราจร 5 24 

  ระบบจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 7 34 

  อาคารและส่ิงกอสราง 9 43 

  สุนทรียภาพ 11 52 

  ระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติ 5 24 

  อื่นๆ 4 19 

 
ตารางที่ 7.2. แสดงจํานวนโครงการและประเด็นที่ตองแกไขรายงานฯ 
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7.3. ขอเสนอแนะ 
 

 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนแนวทางเพ่ือรักษาและสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในนานาประเทศ การนําหลักการดังกลาวมาใชกับประเทศไทย 
กอใหเกิดคุณประโยชนตอสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง แมจะพบปญหาของการดําเนินงานที่ผานมา 
ทั้งเร่ืองของการจัดทํารายงานฯ และการออกแบบสถาปตยกรรม ปญหาดังกลาวมีแนวโนมที่จะ
รุนแรงเพิ่มขึ้น เม่ือประเด็นดานส่ิงแวดลอมเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 

 ปญหาการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกับการออกแบบสถาปตยกรรม 
สามารถผอนคลายความรุนแรงและเพิ่มประสิทธิภาพได หากผูที่เก่ียวของ หนวยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานเอกชน รวมมือกัน ลดและผอนคลายปญหาดังกลาว โดยการ
ปรับปรุงการดําเนินการวิเคราะหฯ และการออกแบบสถาปตยกรรม ไดดังตอไปน้ี 
 

- เผยแพรองคความรู สัมมนาวิชาการ ศึกษาวิจัย และสงเสริมการศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแกสถาปนิกและนักศึกษาสถาปตยกรรม 

- พัฒนาเอกสาร ตําราวิชาการ หนังสือที่เก่ียวของ พรอมทั้งกฎระเบียบการ
ดําเนินการจัดทํารายงานฯ ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับชวงระยะเวลา 

- ดําเนินการอบรมระยะสั้น การศึกษาตอเน่ือง หรือการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนา
องคความรูใหแกผูที่เก่ียวของ ในทุกๆ ฝาย ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีดําเนินการผลกระทบสิ่งแวดลอม และเกณฑการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับประเภทโครงการและสภาพพื้นที่ 

- การออกแบบสถาปตยกรรม ที่ควรจะพิจารณาประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะ
เกิดกับชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง 

- กําหนดคุณสมบัติสถาปนิกผูที่สิทธิ์ออกแบบสถาปตยกรรม ที่อาจจะสงผลกระทบ
สิ่งแวดลอมรุนแรง เชน ที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่ตากอากาศ 

- กําหนดบทลงโทษเมื่อมีการฝาผืนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ อยางเขมขน
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบฯ 

 

เปนที่สังเกตวา สถาปนิกไมไดใหความสําคัญในการจัดทํารายงานฯ มากนัก ทั้งน้ี
เพราะในปจจุบันไมมีการกําหนดบทลงโทษเมื่อมีการฝาผืนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ดังน้ัน
จึงเสนอแนะให หนวยงานที่เ ก่ียวของชวยกําหนดบทลงโทษตางๆ เชน ตักเตือน การ
ภาคทัณฑ และการระงับใบอนุญาต เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหสถาปนิกเพ่ิมความรอบคอบในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ และใหความสําคัญการจัดทํารายงานฯ เพ่ิมขึ้น พรอมทั้งชวยลดปญหาการ
ปฏิบัติไมสอดคลองตาม พรบ.สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547 ไดอีกดวย ดังตารางที่ 7.4. 
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ตารางที่ 7.3. แสดงปญหาการดําเนินงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกับการออกแบบ และปฏิบัตวิิชาชีพของสถาปนิก  
 
 
 
 
 
 
กอนการดําเนินการ 
วิเคราะหผลกระทบฯ 
 
 
 
ศึกษารายละเอียด 
จัดทํารายงานฯ 
 
 
 
ตรวจสอบและ 
พิจารณารายงานฯ 

การดําเนินการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขอผิดพลาด สาเหตุ 

ออกแบบสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมไมสอดคลอง
กับกฎหมาย 

จัดจางใหทํารายงานฯ จัดทําและเสนอรายงานฯ ผิด
ขั้นตอน 

สถาปนิกขาดความรูที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการดําเนินการ

วิเคราะหและจัดทํารายงานฯ 

ชี้แจงรายละเอียดรายงานฯ ใหขอมูลผิดพลาด ไม
ครบถวน 

สนับสนุนโครงการและ
รายละเอียดการออกแบบ 

ไมเขารวมการประชุมชี้แจง
รายละเอียดในรายงานฯ 

การออกแบบสถาปตยกรรม
ที่บกพรอง ไมรอบคอบ 

ความไมชัดเจนของกฎหมาย
ออกแบบและวิเคราะห

สิ่งแวดลอม 

124 
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ตารางที่ 7.4. แสดงบทสรุปและขอเสนอแนะในการลดปญหาการดําเนินการวิเคราะหฯ และการออกแบบสถาปตยกรรม 
 
 

ขอผิดพลาด สาเหตุ ขอเสนอแนะในแนว
ทางแกไข 

สถาปตยกรรมสงผลกระทบ
รุนแรง/ไมสอดคลองกับกฎหมาย 

ความไมชัดเจนของกฎหมาย
ออกแบบและวิเคราะห

สิ่งแวดลอม 

จัดทําและเสนอรายงานฯ ผิด
ขั้นตอน 

การออกแบบสถาปตยกรรมที่
บกพรอง ไมรอบคอบ 

กําหนดคุณสมบัติผูที่มีสิทธิ์ออกแบบ
สถาปตยกรรม ที่อาจจะสงผลกระทบ
สิ่งแวดลอมรุนแรง ในเขตพื้นที่ที่มี

ปญหาสิ่งแวดลอม 

ใหขอมูลผิดพลาด ไมครบถวน 

สถาปนิกขาดความรูที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการดําเนินการ

วิเคราะหและจัดทํารายงานฯ 
 ไมเขารวมการประชุมชี้แจง

รายละเอียดในรายงานฯ 

เผยแพรความรู และสงเสริมการศึกษา
เรื่องการจัดทํารายงานฯ ใหแก

สถาปนิกและนักศึกษาสถาปตยกรรม 

ปรับปรุงหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการ
ดําเนินการ และเกณฑใหสอดคลองกับ
ประเภทโครงการและสภาพพื้นที่ 

การออกแบบสถาปตยกรรมควร
พิจารณาประเด็นผลกระทบตอชุมชน

และพื้นที่ใกลเคียง 
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวอยางแบบสอบถาม และสัมภาษณ  
ความเสียหายตอการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เนื่องมาจากการ 

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กรณีศึกษา อาคารประเภทโรงแรม เขตพื้นทีจั่งหวัดภูเก็ต 
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สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณากรอกขอความ หรือเคร่ืองหมายกากบาท (X) ตามความเปนจริง 
 
1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 
2. ศาสนา (  ) พุทธ (  ) คริสต (  ) อิสลาม  
3. อาชีพ (  ) นักเรียน นักศึกษา (  ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ  (  ) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (  ) รับจาง  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 
4. ภูมิลําเนาเดิมของทาน......................................................... 
5. ทานอาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนนี้ เปนระยะเวลา…………….ป 
 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของประชากรในพื้นที่ 
คําชี้แจง กรุณากรอกขอความ หรือเคร่ืองหมายกากบาท (X) ตามความเปนจริง 
 
6. ตามปกติ คนในชุมชนมักจะนัดพบปะและประชุมรวมกันที่ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (  ) บานเรือนคนในชุมชน (  ) รานคา รานอาหารภายในชุมชน 
 (  ) สวนสาธารณะชุมชน  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 
7. ชุมชนของทานมีการรวมตัวกันเปนกลุมหรือชมรม หรือไม 
 (  ) ไมมี 
 (  ) มี ระบุชื่อกลุม หรือชมรม…………………………….. 
8. ทานไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุม หรือชมรม หรือไม (  ) เขารวม (  ) ไมเขารวม 
9. สวนใหญ กิจกรรมการคาและบริการ จะเกิดขึ้นในชวงเวลาเทาใด......................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10. สวนใหญ รานคาในชุมชนจะเปดคาขายในชวงเวลาเทาใด………………………………… 
11. สวนใหญ รานคาในชุมชนขายสินคาอะไร……………………………………………….... 
12. สวนใหญ ลูกคาที่มาเชาอาศัยหอพัก เปนประเภทใด......................................................... 
13. ทานคิดวา การที่ชุมชนฯ เปนที่รูจักของคนทั่วไป เปนผลมาจากสาเหตุใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) เปนพ้ืนที่เกาแก มีประวัติความเปนมายาวนาน 
 (  ) เปนที่รวมของสถานศึกษา สถาบันราชการ ศาสนาสถาน สถานที่ราชการ 
 (  ) เดินทางเขา ออกพ้ืนที่ไดสะดวก 
 (  ) มีรถประจําทางหลายสายผานพ้ืนที่ 
 (  ) รานอาหารที่มีชื่อเสียง 
 (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 
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14. สวนใหญ ทานเดินเขา ออก ชุมชนฯ โดยใชพาหนะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) รถโดยสารประจําทาง 
 (  ) รถโดยสารไมจําทาง เชน สามลอ มอเตอรไซดรับจาง ฯลฯ 
 (  ) พาหนะสวนตัว 
 (  ) เดินเทา 

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………… 

15. ปจจุบันทานใชอาคารของทาน เพ่ือประกอบกิจการใด 
 (  ) อยูอาศัยเพียงอยางเดียว   (  ) คาขายเพียงอยางเดียว 
 (  ) อยูอาศัยชั้นบน สวนดานลางคาขาย  (  ) ใหเชา  

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………… 

16. ทานคิดวา ชุมชนฯ มีสภาพใดบางที่เปนปญหา (โปรดระบุปญหา พรอมแนวทางแกไข) 
 

หัวเรื่อง  เปนปญหา ไมเปนปญหา โปรดระบุสภาพปญหา พรอแนวทางแกไข 
คําชี้แจง กรุณากรอกขอความ หรือเคร่ืองหมายกากบาท (X) ตามความเปนจริง 
- ลักษณะทาง     (  )       (  )  …………………………………………….. 
กายภาพ     …………………………………………….. 
(บานเรือน)     …………………………………………….. 
- ไฟฟา      (  )       (  )  …………………………………………….. 
- ไฟฟา      (  )       (  )  …………………………………………….. 
สาธารณะ 
- น้ําประปา     (  )       (  )  …………………………………………….. 
- โทรศัพท     (  )       (  )  …………………………………………….. 
- การระบายน้ํา     (  )       (  )  …………………………………………….. 
- กําจัดขยะ     (  )       (  )  …………………………………………….. 
- ปองกันอัคคีภัย   (  )       (  )  …………………………………………….. 
- สาธารณสุข     (  )       (  )  …………………………………………….. 
มูลฐานชุมชนฯ 
- จราจร      (  )       (  )  …………………………………………….. 
- อาชญากรรม     (  )       (  )  …………………………………………….. 
- สวนสาธารณะ    (  )       (  )  …………………………………………….. 
17. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบพระคณุผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ใหความรวมมือ 
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สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสัมภาษณ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………………………………………..…………อายุ……………ป 
ประกอบอาชีพ…………………………………………………………สถานะ………………… 
 
สวนที่ 2 พัฒนาโรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
1. ลักษณะทางกายภาพในอดีตและปจจุบัน 
- ทานอยูในชุมชนตั้งแตเกิดหรือไม 
- ในสมัยกอนสภาพอาคาร บานเรือนเปนอยางไรบาง และเม่ือเทียบกับปจจุบันอยางไร 
- อาคารบานเรือนในสมัยกอนน้ันรวมกลุมกันบริเวณใดหรือกระจายตัวตามถนน 
- ถนนในสมัยกอนกับปจจุบันแตกตางกันหรือไม อยางไร 
- สมัยกอน ใครเปนเจาของที่ดินในชุมชน แลวปจจุบันใครเปนเจาของที่ดิน 
- สมัยกอนการคาขายทํากันอยางไร 
- สินคาใด คือ สินคาหลักที่ซื้อขายในชุมชน 
- ปจจุบันการคาขายอยางไร 
- เวลาขนสงสินคา สมัยกอนทําการขนสงกันอยางไร แลวปจจุบันเปนอยางไร 
- ถนน คูน้ํา สมัยกอนเปนอยางไร แลวปจจุบันเปนอยางไร 
- ใครเปนคนดูแลเวลาเกิดเหตุเภทภัยตางๆ ในอดีต ไมวาจะเปนปญหานํ้าทวม ไฟไหม โรคภัย 
แลวปจจุบันดําเนินการอยางไร 
- ในชุมชนมีสถานีอนามัยที่เปนของรัฐหรือไม อยางไร 
- ขอกฎหมายมีผลตอการจัดสรรภายในชุมชนในอดีตและปจจุบันอยางไร 
- ทางดานการศึกษา สมัยกอนคนในชุมชนเรียน ศึกษากันที่ไหน อยางไร แลวปจจุบันเปน
อยางไร และระยะทางของสถานศึกษาใกลเคียง 
2. สภาพทางเศรษฐกิจในอดีตและปจจุบัน 
- ในสมัยกอนมีการคาขายกันอยางไร สวนใหญรานคาปด เปดชวงเวลาไหน แลวปจจุบันเปน
อยางไรบาง 
- สินคาที่ขายหรือบริการ เปนสินคาอะไร (อาหาร ขาวของเครื่องใช เสริมสวย อินเทอรเนต) 
- รานคาสวนใหญในอดีต ชั้นบนจะเปนที่อยูอาศัยหรือเปลา (ชั้นบนนอน ชั้นลางขายของ) แลว
ปจจุบันเปนอยางไร 
- ในชุมชน มีสินคาใดที่เดนๆ บาง แตกตางจากปจจุบัน หรือไม อยางไร 
- ในอดีต คนมาซื้อของที่รานคาภายในชุมชนมากแคไหน 
- ปจจุบัน ปริมาณคนมาซื้อของที่รานคาภายในชุมชนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยางไร 
- รานขายของ ขายเครื่องใชสอยตางๆ มีคนมาซื้อมากนอยอยางไร ทั้งในอดีตและปจจุบัน 
- เม่ือกอน มีคนมาเชาบานแถบนี้ไหม แลวปจจุบันเปนอยางไร 
- มีคนในพื้นที่ยายออกไปอยูที่อ่ืนบางหรือไม เพราะอะไรถึงยายออกไป 
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3. สภาพสังคมและวัฒนธรรมในอดีตและปจจุบัน 
- บานเรือนอยูกันแบบเครือญาติหรือไม 
- มีการรวมตัวทํากิจกรรมภายในชุมชนบางไหม ทํากิจกรรมอะไร ความถี่ในการทํากิจกรรม 
- สวนใหญคนพบปะ พูดคุยกันในบริเวณใด 
- เวลาคนชุมชนมีปญหาทะเลาะหรือรองเรียนปญหา มีใครคอยไกลเกลี่ยใหบาง 
- ในอดีตมีการลักขโมย หรืออาชญากรรม เกิดขึ้นหรือไม ลัวปจจุบันเปนอยางไร 
- ในอดีตมีเก่ียวกับยาเสพติด เกิดขึ้นหรือไม ลัวปจจุบันเปนอยางไร 
- มีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เชน น้ําเนาเสีย อากาศเปนพิษ ถามี แลวเกิดบริเวณไหน และมีการ
แกไขปญหาอยางไร 
- ปจจุบันคนในชุมชนสวนใหญไปออกกําลังกายที่ไหน 
- ปจจุบันคนในชุมชนสวนใหญไปศาสนสถานที่ไหน 
- ปจจุบันคนในชุมชนสวนใหญจะไปซื้อของที่รานคาใกลบาน หรือหางสรรพสินคามากกวากัน 
เพราะเหตุใด 
- ไดไปทําธุระ ซื้อของ หรือสันทนาการ ที่รายลอมพ้ืนที่ชายหาดตางๆ หรือในพ้ืนที่ใจกลาง
จังหวัด ความถี่บอยแคไหน 
- ความตองการพ้ืนฐานที่อยากใหชุมชนมี 
 
สวนที่ 3 ลักษณะตางๆ ของพ้ืนที่ในปจจุบัน 
- การพัฒนาโครงการในปจจุบัน มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตหรือไม 
- จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เชน บานไมกลายเปนตึก หรือสภาพแวดลอมชุมชนท่ี
เปลี่ยนไป ภูมิประเทศ ทําใหความสัมพันธของคนในพื้นที่ลดลงหรือไม 
- การพัฒนาโครงการฯ เกิดปญหาใดขึ้นหรือไม มีอะไรบาง 
- ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
 
 

ขอขอบพระคณุผูตอบแบบสัมภาษณทุกทาน ที่ใหความรวมมือ 
อาจารย อรุณ ศิริจานุสรณ 
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พระราชบญัญัติรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ. 2547 

ภูมิพลอดุลยเดช ภ.ป.ร.  

ใหไว ณ วันที ่29 มีนาคม พ.ศ.2535 เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี  

มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535"  

มาตรา2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  

(รก.2535/37/1พ./4 เมษายน 2535)  

มาตรา 3 ใหยกเลิก  

1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518  
2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521  
3. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

 "สิ่งแวดลอม" หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น  

 "คุณภาพสิ่งแวดลอม" หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และส่ิงที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพของ
ประชาชนและความสมบูรณสืบไปของ มนุษยชาติ  
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 "มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม" หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพ น้ํา อากาศ เสียง และ
สภาวะอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑ ทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  

 "กองทุน" หมายความวา กองทุนสิ่งแวดลอม  
 "มลพิษ" หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิง

ตกคางจากส่ิงเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลง กําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจ กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัย
อันตรายตอ สุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง 
กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอย ออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย  

 "ภาวะมลพิษ" หมายความวา สภาวะท่ีสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือ ปนเปอนโดยมลพิษซึ่งทํา
ใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมลง เชน มลพิษ ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน  

 "แหลงกําเนิดมลพิษ" หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง 
ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ  

 "ของเสีย" หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืน
ใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากส่ิง
เหลาน้ัน ที่อยูในสภาพของแข็ง ของ เหลวหรือกาซ  

 "น้ําเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปอน
อยูในของเหลวน้ัน  

 "อากาศเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กาซ เขมา ฝุนละออง 
เถาถาน หรือมลสารอ่ืนที่มีสภาพละเอียด บางเบาจนสามารถรวมตัวอยูในบรรยากาศได  

 "วัตถุอันตราย" หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุ กัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือ สิ่งอ่ืนใดท่ี
อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม  

 "เหตุรําคาญ" หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ สาธารณสุข  
 "โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวย โรงงาน  
 "อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร  
 "ยานพาหนะ" หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตาม กฎหมายวาดวยรถยนต เรือตาม

กฎหมายวาดวยเรือไทยและอากาศยานตาม กฎหมายวาดวยการเดินอากาศ  
 "ผูควบคุม" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห ดําเนินการ 

และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบ กําจัดของเสียหรืออุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชสําหรับการ
ควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอ่ืนใด ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสราง ใหมี
ขึ้นเพื่อการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดดวยการลงทุน และเสียคาใชจายของตนเอง  
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 "ผูรับจางใหบริการ" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจาง ทําการบําบัดนํ้าเสียหรือ
กําจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 "เขตอนุรักษ" หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตวปา เขตสงวนเพื่อการ
ทองเท่ียว และเขตพื้นที่คุมครองอยางอ่ืนเพื่อสงวน และรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมาย
กําหนด  

 "เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา  

1. นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล  
2. ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล  
3. ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  
4. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
5. ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา  
6. หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอยางอ่ืน  

นอกเหนือจาก (1) ถึง (5) ขางตน ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปน ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
เฉพาะวาดวยการนั้น สําหรับในเขตราชการ สวนทองถิ่นน้ัน  

 "เจาพนักงานควบคุมมลพิษ" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  

 "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจ หนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

มาตรา 5 ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อางถึงจังหวัด หรือกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัด ใหหมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครหรือใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีดวย  

มาตรา 6 เพ่ือประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิ
และหนาที่ดังตอไปน้ี  

1. การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่อง เก่ียวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ ทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวของกับ
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสินหรือ
สิทธิในทาง การคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  
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2. การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ ไดรับความเสียหายจากภยันตรายที่
เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือ ภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใด
ที่ริเร่ิม สนับสนุนหรือ ดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

3. การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ ไดพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปน
การละ เมิ ด  หรื อฝ าฝ นกฎหมาย เกี่ ย ว กับ  การควบคุ มมลพิษ  หรื อการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

4. การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติ หนาที่ที่เก่ียวของกับการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับ การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยเครงครัด ทั้งน้ี ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว  

มาตรา 7 เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปน นิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเก่ียวของ โดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิได มี
วัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรม ดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียน
เป นอ งค ก ร เ อกชนด านกา รคุ ม ค รอ งสิ่ ง แ วดล อม  และอ นุ รั กษ ท รัพยากรธ ร รมชาติ ต อ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ สิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา 8 องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 7 แลว อาจไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการ
สนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง ดังตอไปน้ี  

1. การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ เจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

2. การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร เพ่ือสราง จิตสํานึกของสาธารณชนที่ถูกตอง
เก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือคุมครอง
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน พ้ืนที่นั้น  

4. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะ
ความคิดเห็นตอรัฐบาลหรือสวนราชการ ที่เก่ียวของ  

5. การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะ
มลพิษอันเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของ มลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดีที่มีการ
ฟองรองตอศาล เพ่ือเรียกรองคาสินไหม ทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับอันตรายหรือ
ความเสียหายนั้นดวย  
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ในกรณีที่องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนประสบปญหาหรืออุปสรรคใน การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง 
และรองขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติชวยเหลือ ใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติมีอํานาจส่ังใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม หรือส่ังใหสวน 
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของดําเนินการชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก ตอไป  

คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงิน
ทุนอุดหนุน หรือเงินกูใหแกองคกรเอกชนที่ได จดทะเบียนแลว เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง
ไดตามที่เห็นสมควร  

องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลวอาจเสนอชื่อผูแทนภาคเอกชน เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติได ในกรณีที่องคกรเอกชนใดที่ไดจด
ทะเบียนแลวดําเนินกิจการโดยกอ ความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือไมเหมาะสม ให
รัฐมนตรีมีอํานาจ สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององคกรเอกชนนั้นได  

มาตรา 9 เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่อง มาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะ
มลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหาก ปลอยไวเชนน้ันจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอ
ชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย ของประชาชน หรือกอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐเปน อันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคล
ใด รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหาย ดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทํา
การใด ๆ อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวาบุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรี มี
อํานาจสั่งบุคคลน้ันไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มความรุนแรงแก ภาวะมลพิษในระหวางที่มี
เหตุภยันตรายดังกลาวดวย อํานาจในการสั่งตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจให ผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือนายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผูวาราชการจังหวัดใน การปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําส่ัง ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา  

มาตรา 10 เพ่ือเปนการปองกันแกไข ระงับหรือบรรเทาเหตุ ฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษ
ตามมาตรา 9 ใหรัฐมนตรีกําหนด มาตรการปองกันและจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น
ไวลวงหนา  

มาตรา 11 ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษและ
พนักงานเจาหนาที่ กับออก กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
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มาตรา 12 ใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรี วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม  รั ฐมนตรี  ว าการกระทรวงมหาดไทย  รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ สงเสริมการ
ลงทุน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวาก่ึงหน่ึง 
และปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ การแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมี ความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ
ประสบการณที่เก่ียวของกับการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

มาตรา 13 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี  

1. เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แหงชาติ เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

2. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 32  
3. พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35  
4. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

ตามมาตรา 37  
5. เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากรและ การสงเสริมการลงทุนเพ่ือปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี  
6. เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ การสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี  
7. พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันหรือแกไข อันตรายอันเกิดจากการ

แพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการ ควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 
(1)  

8. พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรี
เสนอตามมาตรา 55  

DPU



141 
 

9. กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎ กระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ประกาศ ระเบียบและคําส่ังที่จําเปน เพ่ือใหกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมมีความเปน ระบบโดยสมบูรณ  

10. เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังการในกรณีที่ ปรากฏวา สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมอันอาจทําใหเกิด ความเสียหายอยางรายแรง  

11. กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและประสานงาน ระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนในเรื่องที่เก่ียวกับการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

12. กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน  
13. เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของ ประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอย

ปละหนึ่งคร้ัง  
14. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอ่ืนใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

มาตรา 14 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระ อยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหมไดเปนระยะเวลา ติดตอกันไมเกินอีกหน่ึงวาระ  

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ได รับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระ ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว  

มาตรา  15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ  

1. ตาย  
2. ลาออก  
3. เปนบุคคลลมละลาย  
4. เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
5. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
6. คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

มีสวนไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่ อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงตอคุณภาพ สิ่งแวดลอม  
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรี อาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ตนแทน  

มาตรา 16 ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน กรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
และรอง ประธานคนที่หน่ึงไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน กรรมการคนที่สอง
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรอง ประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  

มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตองมี กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน องคประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา 18 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ อาจแตงตั้ง คณะกรรมการผูชํานาญการ หรือ
คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติจะมอบหมายก็ได  

การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํา มาตรา 16 และ มาตรา 17 มาใช
บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา 19 ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจเรียกให สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน 
สงเอกสารการสํารวจผลกระทบตอ คุณภาพส่ิงแวดลอม และเอกสารหรือขอมูลที่เก่ียวของของโครงการ
และแผนงาน ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลน้ันมาพิจารณา ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เก่ียวของ
มาชี้แจงดวย หากเห็นวาโครงการและแผนงานใดอาจจะทําให เกิดผลเสียหายรายแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหเสนอมาตรการแกไขตอ คณะรัฐมนตรีตอไป  

ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่คณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติเรียกให สงตามวรรคหนึ่งเปนเอกสารหรือ
ขอมูลเก่ียวกับความลับอันมีลักษณะเปน สิทธิบัตรซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 
ใหคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือปองกันมิให เอกสาร
หรือขอมูลเหลาน้ันถูกเผยแพรสูบุคคลอ่ืนใด นอกจากน้ีจะตองใช เอกสารหรือขอมูลนั้นเพียงเพ่ือ
วัตถุประสงคของมาตรานี้เทาน้ัน  

มาตรา  20 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการส่ิงแวดลอม แหงชาติ คณะกรรมการ
ผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใด มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือ
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มาตรา 21 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติอาจมอบหมาย
ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษหรือกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายัง 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไปได  

มาตรา 22 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุน สิ่งแวดลอม" ในกระทรวงการคลัง
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปน้ีเงินกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด  

1. เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2535  

2. เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้  
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ  
4. เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ 

หรือองคการระหวางประเทศ  
5. เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนน้ี  
6. เงินอ่ืน ๆ ที่ไดรับมาเพ่ือดําเนินการกองทุนน้ี ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงิน

และทรัพยสิน ของกองทุนสิ่งแวดลอม และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตาม 
พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 23 เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปน้ี  

1. ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและ ดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการ จัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองใชที่จําเปนสําหรับการ ดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย  

2. ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบ บําบัดอากาศเสียหรือนํ้าเสีย 
ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับ ใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น  

3. ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลน้ัน มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง จัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย 
หรือนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิด
จากกิจกรรมหรือการ ดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลน้ันเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการ เปนผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้  
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4. เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  

5. เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน  

มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดลอม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน ซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน 
สิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับการดํารง ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม  

มาตรา 25 ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี (1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตาม
กิจการที่กําหนดไวใน มาตรา 23 (2) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรร หรือขอ
กูยืมเงินกองทุน (3) กําหนดระเบียบเก่ียวกับอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของ ผูจัดการกองทุนตาม
มาตรา 29 และมาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงาน ระหวางคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง
และผูจัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30 (4) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน 
(5) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุนตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
และหลักประกันตามความจําเปนและ เหมาะสม (6) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑ  

สําหรับการหักเงินคาบริการและ คาปรับสงเขากองทุนตามมาตรา 93 (7) จัดทํารายงานการรับจายเงิน
ของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
กําหนด (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ 
(4) และการกําหนด แนวทางการดําเนินงานเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการ 
กองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คณะกรรมการกองทุนอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและ ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะ
มอบหมายก็ได  

มาตรา 26 ใหนําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยอนุโลม  
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มาตรา 27 ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 23 (1) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาคําขอ
จัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา 39 เพ่ือทําการ
กอสรางหรือ ดําเนินการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรร งบประมาณ
แผนดินตามมาตรา 39 ใหแลวสวนหน่ึง หรือราชการสวนทองถิ่น ไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวน
ทองถิ่นสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก  

สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นกับเงินกองทุนที่
คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติ จัดสรรให ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด  

มาตรา 28 การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา 
23 (2) หรือ (3) ใหคณะกรรมการกองทุน พิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด เพ่ือประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุน
ใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่ง รายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนดระยะ
ยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลด อัตราดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได  

มาตรา 29 ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูจัดการ กองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรร
ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับ การลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม ตามมาตรา 23 (1) และเงินกองทุนในสวนอ่ืนที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรร 
นอกเหนือจากมาตรา 23 (2) และ (3)  

มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงิน ของรัฐที่เห็นสมควรหรือบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปน ผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนกูยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ได ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให
ผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะห ความเปนไปไดในดานการลงทุนและดานวิชาการ และใหมีอํานาจทํา
สัญญา ใหกูยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใหกู เก็บรักษาและจายเงินกองทุน สวนนี้ใหผูกูตาม
เง่ือนไขในสัญญากูยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ ผูกูชําระคืนพรอมทั้งดอกเบี้ยสงเขากองทุน
และใหมีอํานาจกําหนดระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุน สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเง่ือนไข ซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญา กําหนดใหผูกูมีหนาที่
ตองใชเงินที่กูยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ หนาที่ตามกฎหมายของผูกูที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวของเทาน้ัน  

มาตรา 31 เงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง เก็บรักษาไวตามมาตรา 22 ให
กรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผล โดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ 
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มาตรา 32 เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเร่ืองตอไปน้ี  

1. มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บนํ้า และแหลงนํ้าสาธารณะ
อ่ืน ๆ ที่อยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนก ตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าใน
แตละพื้นที่  

2. มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา  
3. มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล  
4. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
5. มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป  
6. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอ่ืน ๆ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรค

หนึ่งจะตองอาศัย หลักวิชาการ กฎเกณฑและหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน และจะตอง 
คํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย  

มาตรา 33 ในกรณีที่เห็นสมควร ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดตามมาตรา 32 เปนพิเศษ สําหรับ
ในเขตอนุรักษ หรือเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา 45 หรือเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 59  

มาตรา 34 ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจปรับปรุง แกไขมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
ไดกําหนดไวแลวใหเหมาะสมตามความ กาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง
ในทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

มาตรา 35 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติจัดทําแผนปฏิบัติการ
เรียกวา "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม" เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรค
หน่ึง ใหประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาใหสวนราชการที่เก่ียวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และเพ่ือใหการ ดําเนินการเปนไปโดย
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ใหกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีหนาที่
ใหคําแนะนําแกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่ง ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น  
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มาตรา 36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 อาจจัดทํา เปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือ
ระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควร จะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานใน
เรื่องดังตอไปน้ี  

1. การจัดการคุณภาพอากาศ น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดลอมใน เรื่องอ่ืน ๆ  
2. การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด  
3. การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม  
4. การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่ จําเปนสําหรับการดําเนินงานตาม

แผน  
5. การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสราง ความรวมมือและประสานงานระหวาง

สวนราชการที่เก่ียวของและระหวาง สวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกําหนดอัตรากําลัง
พนักงานเจาหนาที่ที่ จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน  

6. การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่จําเปน
สําหรับการดําเนินงานตามแผน  

7. การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและการบังคับใช กฎหมายที่เก่ียวของ  

มาตรา 37 เม่ือไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดในทองที่เขตพ้ืนที่คุมครอง สิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มี
หนาที่จัดทํา แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เสนอขอ ความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดแจงใหจังหวัดน้ันจัดทําแผน ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
แตถามีเหตุอัน สมควร คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจขยายระยะเวลาดังกลาวออก ไปไดอีก
ตามความเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ จังหวัด
สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผน ปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น จัดทําขึ้นตามมาตรา 60 มารวมเปนสวนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย  

ในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 59 แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน ผูวา
ราชการจังหวัดของจังหวัดน้ัน อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดให สอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติก็ได  

DPU



148 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ จังหวัดสําหรับเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 59 ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผน ปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่ง
เจาพนักงานทองถิ่น จัดทําขึ้นตามมาตรา 60 มารวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย  

มาตรา  38 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ จังหวัดที่จะเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปนแผนปฏิบัติการ ที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการ คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรง
ของปญหาและเง่ือนไขตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของจังหวัดน้ัน และควรจะตองมี
สาระ สําคัญในเรื่องดังตอไปน้ี  

1. แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด  
2. แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการ

กอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวม ของสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น  

3. แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพื่อการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (2)  

4. แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลอยทิ้งน้ําเสียและ ของเสียอยางอ่ืนจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ  

5. แผนการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการละเมิด และฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษ การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  

มาตรา 39 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน ระดับจังหวัดที่จะไดรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับ แรก จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผนดิน
และเงินกองทุน สําหรับ การกอสรางหรือดําเนินการเพ่ือใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด ของ
เสียรวม ตามมาตรา 38 (2) ดวย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไมพรอมที่จะ ดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดนํ้า
เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมอาจ เสนอแผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสรางและดําเนินการ
ระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพ่ือใหบริการในเขตจังหวัดน้ันแทน  

การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบแปลนรายการ ละเอียดและประมาณการราคาของ
โครงการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีดําเนินการ
ระบบ บําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงิน งบประมาณและเงินกองทุน
ดังกลาวประกอบคําขอดวย เพ่ือประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดซึ่งจะตองมีคําขอจัดสรรเงินงบประมาณ แผนดินตามวรรคหนึ่ง ให
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม มีหนาที่ในการ รวบรวมและวิเคราะหแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
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มาตรา 40 ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเร่ืองใด เรื่องหน่ึงจะตองดําเนินการในพื้นที่ที่คาบ
เก่ียวกันระหวางพ้ืนที่ของสองจังหวัด ขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติของ พ้ืนที่นั้นหรือเพ่ือประโยชนในการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและเหมาะสม ใหผูวา ราชการจังหวัดที่เก่ียวของรวมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 37  

มาตรา 41 ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหนาที่ตองจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามมาตรา 37 ไมจัดทําหรือไม
สามารถจัดทําได หรือจัดทําเสนอแลวแตไมได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ใหคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้นวามี 
ความรุนแรงถึงขนาดที่จําเปนจะตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือไม หาก เห็นวาจําเปนให
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือ ออกคําสั่งใหกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนผูจัดทํา แผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดน้ันแทน  

มาตรา 42 การคุมครองและจัดการพ้ืนที่ในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ใหเปนไป
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม มาตรา 35 และตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏวาพ้ืนที่ใดมีลักษณะเปนพ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติ
ที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบ นิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผล
กระทบกระเทือนจาก กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงายหรือเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติ หรือ
ศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพ้ืนที่นั้นยังมิไดถูกประกาศกําหนดให เปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพ้ืนที่นั้นเปน
เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม  

มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ใหกําหนดมาตรการ คุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปน้ีไวในกฎกระทรวงดวย  

1. กําหนดการใชประโยชนในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือ มิใหกระทบกระเทือนตอระบบ
นิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม  

2. หามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือ กอใหเกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะ ตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบตอคุณคา
ของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  
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3. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะ
ทําการกอสรางหรือดําเนินการในพ้ืนที่นั้น ใหมีหนาที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  

4. กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนที่นั้นรวมทั้งการกําหนด ขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบของสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชน ในการรวมมือและประสานงานใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรักษา สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือ
คุณคาของสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมในพื้นที่นั้น  

5. กําหนดมาตรการคุมครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม แกสภาพของพื้นที่นั้น  

มาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขต
ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวแลว แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซ่ึงจําเปน 
จะตองไดรับการแกไขโดยทันทีและสวนราชการที่เก่ียวของไมมีอํานาจตาม กฎหมายหรือไมสามารถที่จะ
ทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขา ดําเนินการเพ่ือใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม 
มาตรา 44 ตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่ นั้นได  

เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตพื้นที่ รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการ คุมครองและกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครอง
ดังกลาวในพื้นที่นั้น  

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองใหกระทําไดเม่ือไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทํา เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบส่ิงแวดลอมซึ่งตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือเสนอขอ ความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และ
มาตรา 49  

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจน เอกสารที่เก่ียวของซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและแตละขนาดดวย  

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้ง ขึ้นในพื้นที่ใดมีการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐาน ที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาด
เดียวกันหรือในพื้นที่ ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 
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มาตรา 47 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการ ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตอง
เสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํา รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ เพ่ือเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมที่เสนอตามวรรคหน่ึง 
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได  

สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม มาตรา 46 ซึ่งไมจําตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม วรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
โครงการหรือ กิจการน้ันจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอขอ ความเห็นชอบ
กอนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน มาตรา 48 และมาตรา 49  

มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการ
กอสรางหรือ ดําเนินการ ใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตอ
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายน้ัน และตอสํานักงานนโยบายและแผน สิ่งแวดลอม ในการเสนอ
รายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบ สิ่งแวดลอมเบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ไดใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่ง
อนุญาตสําหรับ โครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงาน การ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 49 จากสํานักงานนโยบายและ แผนสิ่งแวดลอม ใหสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมตรวจสอบรายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่
เก่ียวของที่เสนอมา หากเห็นวา รายงานที่เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวใน มาตรา 46 วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบาย และแผน
สิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนด เวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
การเสนอรายงานนั้น  
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ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของที่เสนอมา ถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองครบถวนตาม วรรคสามแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็น 
เบื้องตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับการเสนอ
รายงานนั้น เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา ตอไป  

การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตอง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ และจะตองมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการหรือ กิจการน้ัน หรือ
ผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย  

มาตรา 49 การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตาม มาตรา 48 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว  

ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ ให ถือวาคณะกรรมการ
ผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ ตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคลซ่ึงขอ
อนุญาตไดในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่ รอการสั่งอนุญาตแก
บุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามที่คณะกรรมผูชํานาญการส่ังให ทําการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือ
รายละเอียดที่ คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด  

เม่ือบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมซ่ึงไดทําการแกไขเพิ่มเติมหรือได
จัดทําใหมทั้งฉบับแลว ให คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานดังกลาว แตถาคณะกรรม ผูชํานาญการมิไดพิจารณาให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาที่
ดังกลาวสั่งอนุญาตแก บุคคลผูขออนุญาตได  

ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหโครงการหรือกิจการ
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตาม มาตรา 46 ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในการขอตอ อายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเชนเดียวกับการขอ 
อนุญาตดวยก็ได  

มาตรา 50 เพ่ือประโยชนในการพิจารณารายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 48 
และมาตรา 49 ใหกรรมการผูชํานาญการ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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เม่ือคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการ วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตาม
มาตรา 49 แลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ ตามกฎหมายในการพิจารณาส่ังอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต 
นํามาตรการ ตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปน เง่ือนไขในการ
สั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตโดยใหถือวาเปนเง่ือนไข ที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย  

มาตรา 51 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 47 และ มาตรา 48 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจกําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46 
ตอง จัดทําหรือไดรับการรับรองจากบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษา ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมก็ได  

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีสิทธิทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การออก ใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียคา ธรรม
เนียมการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา 52 เพื่อประโยชนในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง
เรียกวา  

 "คณะกรรมการควบคุมมลพิษ" ประกอบดวย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมการขนสง
ทางบก อธิบดี กรมเจาทา อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอม 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ปลัด กรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ แตงตั้ง เปนกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปน
กรรมการและเลขานุการ ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับการดํารง ตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม  

มาตรา 53 ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี  

1. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจาก การแพรกระจายของมลพิษหรือ
ภาวะมลพิษตอคณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

2. เสนอความเห็นเก่ียวกับการใหมีการดําเนินการแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
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3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษี อากรและการลงทุนของเอกชน
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษและการสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  

4. เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
ของทางราชการตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติ  

5. ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหลงกําเนิดตามมาตรา 55  
6. ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิด มลพิษที่จะตองปฏิบัติตาม

มาตรา 68 และมาตรา 69  
7. ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของ ของเสียอันตรายตามมาตรา 

79  
8. ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือ ควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัด

มลพิษ  
9. จัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติปละหนึ่ง

คร้ัง  
10. พิจารณาวินิจฉัยการคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัตินี้  
11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย คณะกรรมการควบคุม

มลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและ ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได  

มาตรา 54 ใหนําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแตงตั้งโดยอนุโลม  

มาตรา 55 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกําเนิด สําหรับ ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย 
หรือ มลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหได มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 56 ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบาย น้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การ
ปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลง กําเนิดออกสูสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน 
และมาตรฐานดังกลาว ไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตาม มาตรา 55 ใหมาตรฐานดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐาน
ดังกลาวต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดตามมาตรา 55 ให
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มาตรา 57 ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใด กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้น ไมใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาว ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐาน ควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดในเร่ืองนั้นได และใหถือวาเปนมาตรฐานตาม กฎหมายในเร่ืองนั้นดวย  

มาตรา 58 ในกรณีที่เห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด สูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตาม
มาตรา 55 หรือ มาตรฐานซึ่งกําหนดตามกฎหมายอ่ืนและมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 เปนพิเศษ 
สําหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59  

มาตรา 59 ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนม ที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอ ใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่นั้นเปนเขต 
ควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได  

มาตรา 60 เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการ คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ตามมาตรา 37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 
59 จัดทําแผน ปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ันเสนอตอผูวาราชการจังหวัด 
เพ่ือรวมไวในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษใหดําเนินการดังตอไปน้ี  

1. ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยู ในเขตควบคุมมลพิษนั้น  
2. จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของ แหลงกําเนิดมลพิษ ที่ไดทําการ

สํารวจและเก็บขอมูลตาม (1)  
3. ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้ง ขอบเขตความรุนแรงของสภาพ

ปญหา และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปน
สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขต ควบคุมมลพิษนั้น  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษของเจาพนักงาน ทองถิ่นตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและ ชวยเหลือตามความจําเปน  
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มาตรา 61 แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 60 จะตองเสนอ
ประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณ แผนดินและเงินกองทุนสําหรับกอสรางหรือดําเนินการ
เพ่ือใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่จําเปน สําหรับการลดและ 
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นดวย  

มาตรา 62 ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดหาที่ดินสําหรับใชเปนที่ตั้งระบบ บําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมสําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แตไม สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได ใหดําเนินการจัดหาที่ดิน
ของเอกชนเพ่ือพิจารณา คัดเลือกเปนที่ตั้ง ในกรณีที่มีคาใชจายใหเสนอประมาณการและคําขอจัดสรร 
เงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด  

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหกําหนดที่ดินที่ เหมาะสมเพื่อเสนอตอรัฐมนตรีให
ดําเนินการเวนคืนตอไปตามกฎหมายวาดวย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

มาตรา 63 ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการ ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
60 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไม ดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ดําเนินการ แทนเม่ือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทราบแลว  

มาตรา 64 ยานพาหนะที่จะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษ เกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55  

มาตรา 65 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาไดมีการใช ยานพาหนะโดยฝาฝนตามมาตรา 64 ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่ง หามใชยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกวาจะไดมีการแกไข
ปรับปรุงให เปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55  

มาตรา 66 ในการออกคําส่ังหามใชยานพาหนะตามมาตรา 65 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําส่ังทํา
เคร่ืองหมายใหเห็นปรากฏเดนชัดเปน ตัวอักษรที่มีขอความวา "หามใชเด็ดขาด" หรือ "หามใชชั่วคราว" 
หรือ เคร่ืองหมายอ่ืนใดซึ่งเปนที่รูและเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปวามีความหมาย อยางเดียวกันไว ณ 
สวนใดสวนหนึ่งของยานพาหนะนั้นดวย  

การทําและการยกเลิกเคร่ืองหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง หรือการใช ยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมาย
ดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 67 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 65 ใหพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจส่ังใหยานพาหนะหยุดเพ่ือ
ตรวจสอบ หรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทํา การใด ๆ ที่จําเปนเพื่อตรวจสอบเครื่องยนตและอุปกรณ
ของยานพาหนะนั้นได  

มาตรา 68 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม มลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิด มลพิษที่จะตองถูกควบคุม การปลอยอากาศเสีย รังสี หรือ
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เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ตองติดตั้ง หรือจัดใหมี
ระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมืออ่ืนใด สําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ อากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เวนแตจะไดมีระบบ 
อุปกรณหรือ เคร่ืองมือดังกลาว ซึ่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสภาพและทดลองแลวเห็น
วายังใชการไดอยูแลว เพ่ือการนี้เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนด ใหมีผูควบคุมการดําเนินงาน
ระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเคร่ืองมือ ดังกลาวดวยก็ได  

ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนิด มลพิษที่ปลอยหรือกอใหเกิดเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือ
มาตรฐานที่สวน ราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผล ใชบังคับ
ตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษ สําหรับเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 58 ดวยโดยอนุโลม  

มาตรา 69 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม มลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิด มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียหรือของเสียลงสู
แหลงนํ้าสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษไมเกินมาตรฐานควบคุม 
มลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใด กําหนดโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตาม มาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการ
จังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขต ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58  

มาตรา 70 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนด ตามมาตรา 69 มีหนาที่ตองกอสราง 
ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 
เพ่ือการนี้ เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองมีผูควบคุม การดําเนินงาน
ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียที่กําหนดใหทําการ กอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีขึ้นน้ันดวยก็ได  

ในกรณีที่แหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัด ของเสียอยูแลวกอนวันที่มีประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา 69 ใหเจาของหรือ ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษแจงตอเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเพ่ือตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวาระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย 
ที่มีอยูแลวนั้นยังไมสามารถทําการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียใหเปนไปตาม มาตรฐานควบคุม
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มาตรา 71 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการ ไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง 
ซึ่งยังมิไดทํา การกอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียตาม ที่เจา
พนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไมประสงคที่จะทําการกอสรางหรือจัด ใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ กําหนดดังกลาว มีหนาที่ตองจัดสงนํ้าเสียหรือของ
เสียที่เกิดจากการดําเนิน กิจการของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ 
กําจัดของเสียรวมท่ีมีอยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น และมีหนาที่ ตองเสียคาบริการตาม
อัตราที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวของ  

ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการ ไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมไวแลว ใหเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภท เวนแตเจาของหรือผู
ครอบครอง แหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามมาตรา 70 มีหนาที่ตองจัดสงนํ้าเสียหรือของเสีย ที่เกิดจาก
แหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมที่มีอยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต ทองที่  

มาตรา 72 นั้น และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือโดย
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เวนแตแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของ
ตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตามมาตรฐานที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 73 หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการ บําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน ทองถิ่น  

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การ ควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับ
อนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและ
การเสียคาธรรมเนียม การขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาต ใหเปนผูควบคุมดวย  

ในการรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจาง ใหบริการตามวรรคหนึ่ง จะเรียกเก็บ
คาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดใน กฎกระทรวงมิได  
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มาตรา 74 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองที่ใดที่ทาง ราชการยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมี ผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย
อยูในเขต ควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 
71 และมาตรา 72 จัดสงนํ้าเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิด ของตนไปใหผูรับจางใหบริการทําการ
บําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานควบคุม มลพิษ  

มาตรา 75 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการ ยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมและไมมีผูไดรับ ใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย
อยูในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุม 
มลพิษอาจกําหนดวิธีการชั่วคราว สําหรับการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียซึ่ง เกิดจากแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามที่จําเปน จนกวาจะไดมีการกอสราง ติดตั้ง และเปด
ดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น 
วิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตาม วรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงการเก็บ
รวบรวม การขนสง หรือการจัดสง น้ําเสียหรือของเสียดวยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือ
กําจัด โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่อยู ในเขตอ่ืน หรือ
อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือ กําจัดของเสียซึ่งรับจางใหบริการอยูใน
เขตอ่ืนเขามาเปดดําเนินการรับจาง ใหบริการในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นเปนการชั่วคราว 
หรืออนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทําการเก็บรวบรวมน้ําเสียหรือของ เสียเพ่ือนําขน
เคลื่อนยายไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ ระบบกําจัดของเสียของผูนั้นซึ่งอยูใน
เขตทองที่อ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษหรือเขต ทองที่นั้น  

มาตรา 76 น้ําเสียที่ไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของ ทางราชการหรือระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสีย จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลง กําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดย
อาศัย อํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือ มาตรฐานที่ผูวา
ราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา 58  

มาตรา 77 ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นซ่ึงเปนผูจัด ใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมโดยใชเงินงบประมาณ แผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุน
ตามพระราช บัญญัตินี้ มีหนาที่ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือ ระบบ
กําจัดของเสียรวมที่สวนราชการนั้นหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีขึ้นในกรณีเชนวาน้ี สวนราชการ
หรือราชการสวนทองถิ่นจะจางผูที่ไดรับใบอนุญาต รับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้ เปน ผูดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด 
ของเสียรวมก็ได หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจัดสง เก็บรวบรวมและขนสงนํ้าเสีย หรือของเสียจาก
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มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนสง และการจัดการดวย ประการใด ๆ เพ่ือบําบัดและขจัดขยะมูล
ฝอยและของเสียอ่ืนที่อยูในสภาพเปน ของแข็ง การปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจาก
การทําเหมืองแร ทั้งบนบกและในทะเล การปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการ 
สํารวจ และขุดเจาะน้ํามัน กาซธรรมชาติและสารไฮโดรคารบอนทุกชนิดทั้ง บนบกและในทะเล หรือการ
ปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจาก การปลอยทิ้งนํ้ามันและการทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืน 
ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกนํ้ามัน และเรือประเภทอ่ืน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

มาตรา 79 ในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด ชนิดและประเภทของของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการ
ผลิต การใชสารเคมี หรือ วัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ
สาธารณสุข และกิจการอยางอ่ืนใหอยูในความควบคุม ในการน้ีใหกําหนดหลักเกณฑ มาตรการและ
วิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนสงเคลื่อนยาย การนําเขามาใน
ราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราช อาณาจักรและการจัดการ บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย
ดังกลาวดวย วิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาที่เก่ียวของดวย  

มาตรา 80 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบ บําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือ
เคร่ืองมือสําหรับควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืน ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของ
เสีย ตามมาตรา 68 หรือ มาตรา 70 เปนของตนเองมีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลซ่ึงแสดงผลการ
ทํางาน ของระบบหรืออุปกรณ และเครื่องมือดังกลาวในแตละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียดเปน
หลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน และจะตอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
หรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาว เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษน้ันตั้งอยู
อยางนอย เดือนละหนึ่งคร้ัง การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานใหทํา ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้า
เสียหรือระบบกําจัด ของเสีย หรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาวในวรรคหนึ่ง จะตองมีผูควบคุมตาม ที่
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด ใหผูควบคุมมีหนาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไว ในวรรคหนึ่งแทน
เจาของหรือผูครอบครอง ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย มีหนาที่
ตองดําเนินการเชนเดียวกับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา 81 ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงานที่ไดรับตาม มาตรา 80 สงไปใหเจาพนักงานควบคุม
มลพิษซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่น นั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังและจะทําความเห็นเพ่ือ
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มาตรา 82 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจ
ดังตอไปน้ี  

1. เขาไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงกําเนิดมลพิษ หรือเขต
ที่ตั้งของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของ เสียของบุคคลใด ๆ ในระหวางเวลาพระ
อาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือใน ระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสภาพการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสียหรือ ระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ 
เพ่ือควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียดสถิติ หรือ
ขอมูลเก่ียวกับการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว หรือเม่ือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

2. ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุม หรือผูไดรับใบอนุญาตรับจาง
ใหบริการระบบบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือ
ซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบ บําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณและ
เคร่ืองตาง ๆ เพ่ือควบคุม การปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน แตถาแหลงกําเนิดมลพิษนั้น
เปนโรงงาน อุตสาหกรรม ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานดําเนินการตาม 
อํานาจหนาที่ตอไป หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการ ตามอํานาจ
หนาที่ของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ได  

3. ออกคําส่ังเปนหนังสือสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลง กําเนิดมลพิษซ่ึงมิใชโรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือ มาตรา 92 ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษน้ันเปน
โรงงานอุตสาหกรรม ใหมี หนังสือแจงไปยังเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหออก
คําสั่งปรับ เจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยใหถือวาเจาพนักงาน ตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ หากเจาพนักงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการออกคําส่ังปรับภายใน ระยะเวลาอันสมควร ใหเจา
พนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจออกคําสั่งปรับเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่
เปนโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได  

4. ออกคําสั่งเปนหนังสือส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการ บําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย
หยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาต รับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียน้ัน ฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตาม บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น 
ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติ
ตาม คําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้  
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5. ออกคําสั่งเปนหนังสือเพิกถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ในกรณีที่ผู
ควบคุมนั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไข ที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 83 ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการประสาน การปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานที่
เก่ียวของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจ ดําเนินการดังตอไปน้ี  

1. เสนอแนะการสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการส่ัง ใหหยุดใชหรือทําประโยชน
ดวยประการใด ๆ เก่ียวกับแหลงกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 78 ที่จง
ใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอ่ืนและลักลอบปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ํา
เสีย หรือ ของเสียที่ยังไมไดทําการบําบัดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิด 
มลพิษ ตอเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษน้ันตามกฎหมาย  

2. เสนอแนะใหมีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใหเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 จัดสง น้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดหรือกําจัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตอเจาพนักงาน ทองถิ่น  

3. ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่น หรือสวนราชการที่ เก่ียวของเกี่ยวกับการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือ ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ
ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ เจาพนักงานทองถิ่น หรือสวนราชการนั้น  

มาตรา 84 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน เจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุม
มลพิษตองแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคล ที่เก่ียวของรองขอ บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่และ
เจาพนักงานควบคุม มลพิษใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 85 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาของหรือ ผูครอบครองสถานที่หรือ
ยานพาหนะ หรือผูมีหนาที่เก่ียวของอํานวยความสะดวก ตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาที่และเจา
พนักงานควบคุมมลพิษเปน เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 86 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม มาตรา 50 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 65 และ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (1) ใหทําตอหนาเจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ ถาหาบุคคลดังกลาวไมไดใหทําตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสองคน 
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดขอรองใหมาเปนพยาน  

มาตรา 87 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูไดรับ ใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย
หรือกําจัดของเสีย ผูควบคุม หรือบุคคล อ่ืนใดซ่ึงไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตาม
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ถาผูรองคัดคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุม มลพิษใหยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  

มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซ่ึงไดจัดใหมี การกอสรางและดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย รวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ
ราชการ สวนทองถิ่น และเงินกองทุนซ่ึงจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการ สิ่งแวดลอม
แหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา กําหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใช
ในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ ที่เปนที่ตั้งของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมดังกลาว  

การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหน่ึงใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 89 อัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา 88 สําหรับการ บําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และ มาตรา 72 อาจกําหนดใหมีอัตราแตกตางกันไดตามความ
เหมาะสม  

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 72 ประเภท บานเรือนที่อยูอาศัยซึ่งเปนผูใชราย
ยอย มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองเสียคา บริการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  

มาตรา 90 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใด หลีกเลี่ยงไมจัดสงนํ้าเสียหรือของเสียไปทํา
การบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรือ
มาตรา 72 และลักลอบปลอยทิ้งนํ้าเสียหรือของเสียน้ันออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขต ที่ตั้งแหลงกําเนิด
มลพิษที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือจัดสงนํ้าเสียหรือ ของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ของทางราชการ แตไมยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมีสิทธิ
ไดรับยกเวน ตามมาตรา 89 วรรคสอง จะตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตราคาบริการที่กําหนด ตามมาตรา 
88 จนกวาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 91 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซ่ึงมีระบบ บําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ตามมาตรา 70 ผูใดลักลอบปลอยทิ้ง น้ําเสีย หรือของเสียลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของ
เสียรวม ของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวัน
สําหรับการเปดเดินเคร่ืองทํางานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ ระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่
ดําเนินการเชนวาน้ันและมีหนาที่ตอง ชดใชคาเสียหายหากการปลอยทิ้งนํ้าเสียหรือของเสียนั้นกอใหเกิด
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มาตรา 92 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 68 หรือมาตรา 70 ผูใดละเวนไมใช
อุปกรณและเครื่องมือของตนที่มีอยู สําหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละ
เวนไมทํา การบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียโดยใชระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัด ของเสียของตนที่
มีอยูและลักลอบปลอยทิ้งมลพิษนํ้าเสียหรือของเสียดังกลาวออก สูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตแหลงกําเนิด
มลพิษของตนจะตองเสียคาปรับรายวันใน อัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปด
เดินเครื่องทํางาน ของอุปกรณ เครื่องมือ หรือระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตน 
ตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวาน้ัน  

มาตรา 93 ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ของ สวนราชการที่จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ ทางราชการ มีอํานาจหนาที่จัดเก็บคาบริการ คาปรับ และเรียกรอง
คาเสียหาย ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ ทั้งน้ี เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่ราชการสวนทองถิ่น หรือสวนราชการนั้นจัดใหมีขึ้น  

คาบริการและคาปรับที่จัดเก็บไดตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวน ไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดิน 
โดยใหนํามาหักสงเขากองทุนตาม อัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด สําหรับสวนที่เหลือใหใช
เปนคาใชจาย สําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด ของเสียรวม
ของราชการสวนทองถิ่นหรือของสวนราชการที่ไดจัดเก็บคาบริการ และคาปรับนั้น  

มาตรา 94 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดซ่ึงมี หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของที่จะตองจัดใหมีระบบ บําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของ
เสียอยางอ่ืน รวมทั้ง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษนั้น หรือ
ผูรับจางใหบริการซ่ึงไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการ สงเสริมและชวยเหลือจากทาง
ราชการไดดังตอไปน้ี  

1. การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขา มาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร 
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช หรือวัสดุที่ จําเปนซ่ึงไมสามารถจัดหาไดภายในราชอาณาจักร  

2. การขอรับอนุญาตนําผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญชาวตาง ประเทศเขามาปฏิบัติหนาที่เปนผู
ติดตั้ง ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัด อากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของ
เสีย ในกรณีที่ไมสามารถ จัดหาและวาจางบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเปนผูควบคุมเคร่ืองจักร 
อุปกรณ เครื่องมือหรือเคร่ืองใชที่นําเขามาในราชอาณาจักรตาม (1) ไดภายใน ราชอาณาจักร 
รวมทั้งขอยกเวนภาษีเงินไดของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก การเขามาปฏิบัติหนาที่ผู
ควบคุมในราชอาณาจักรดวย  
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เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมาย ดังกลาวในวรรคหนึ่ง แตประสงค
ที่จะจัดใหมีระบบ อุปกรณ เคร่ืองมือหรือ เคร่ืองใชของตนเอง เพ่ือทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือ
ของเสีย อยางอ่ืนที่เกิดจากกิจการ หรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะขอรับการ สงเสริมและ
ชวยเหลือจากทางราชการตามวรรคหนึ่งได  

มาตรา 95 คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการ ตามมาตรา 94 ใหยื่นตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาคําขอรับการสงเสริม และชวยเหลือตามวรรคหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร โดย
คํานึงถึงความจําเปน ในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผูยื่นคําขอแตละราย และในกรณี ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นสมควรใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอ ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติแนะนําใหสวนราชการที่เก่ียวของ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น
เพ่ือใหการสงเสริมหรือให ความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอตอไป  

มาตรา 96 แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิด ของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของ
มลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตราย แกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสิน
ของผูอ่ืนหรือของ รัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาที่
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการน้ัน ไมวาการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของ
มลพิษน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวาน้ันเกิดจากการกระทําตามคําสั่งของ
รัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือ ความ
เสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการ
แพรกระจายของมลพิษน้ัน คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลง กําเนิด
มลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมด ที่ทางราชการตองรับภาระ
จายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นน้ันดวย  

มาตรา 97 ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด โดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการทําลาย
หรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแก ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ หรือเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน มีหนาที่ ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่
ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น  

มาตรา 98 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตาม
คําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใน
กรณีที่ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวหรือขัดขวางการ กระทําใด ๆ ตามคําส่ังดังกลาว เปนผูซึ่ง
กอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหาย จากภาวะมลพิษ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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มาตรา 99 ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวย กฎหมายหรือเขาไปกระทําดวย
ประการใด ๆ อันเปนการทําลาย ทําใหสูญหาย หรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอัน
ควรแกการอนุรักษ หรือ กอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่ง 
แวดลอมที่กําหนดตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม เกินหาแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ  

มาตรา 100 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา 44 หรือตาม
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 101 ผูใดแพรหรือไขขาวที่ไมเปนความจริงเก่ียวกับอันตราย จากแหลงกําเนิดมลพิษใดโดยมี
เจตนาที่จะทําลายชื่อเสียงหรือความไววางใจ ของสาธารณชนตอการดําเนินกิจการโดยชอบดวย
กฎหมายของแหลงกําเนิดมลพิษ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

หากการแพรหรือไขขาวตามวรรคหนึ่งกระทําโดยการประกาศโฆษณา หรือออกขาวทางหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ือมวลชน อยางอ่ืน ผูกระทําผิดดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกิน หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 102 ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงาน เจาหนาที่ตามมาตรา 65 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท  

มาตรา 103 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 104 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือผูใดไม
ปฏิบัติตามมาตรา 72 หรือขอกําหนดของ เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 วรรคหนึ่ง 
หรือกฎ กระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับ ไมเกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 105 ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 73 ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  

มาตรา 106 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุม หรือผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย
หรือกําจัดของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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มาตรา 107 ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือ รายงานใดที่ตนมีหนาที่ตองทําตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงขอความอันเปน เท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

มาตรา 108 ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา 82 (1) ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 109 ผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือของเสียผูใดที่ เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําส่ังใหหยุด
หรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามมาตรา 82 (4) หรือผูควบคุมผูใด
ที่เจาพนักงาน ควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหเพิกถอนการเปนผูควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (5) ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝาฝนดําเนิน กิจการตอไป ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 110 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดจาง บุคคลที่ถูกเพิกถอนการเปนผูควบคุม
แลว ใหควบคุมการทํางานของระบบบําบัด อากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่ง
ตนมีหนาที่ตาม กฎหมายที่จะตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน หาหม่ืนบาท  

มาตรา 111 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตาม พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ 
หรือผูจัดการของนิติบุคคลน้ัน หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองระวาง
โทษตามที่ บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ กระทํา
ความผิดน้ัน  

มาตรา 112 ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติซึ่งไดรับแตงตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ยังคงอยูใน ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการท่ีไดแตงตั้งขึ้นใหมจะเขา รับ
หนาที่  

มาตรา 113 บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งซ่ึงไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช บังคับใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี 
จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังตาม พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 114 ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับ การศึกษาและมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูแลวตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม แหงชาติ พ.ศ.2518 เปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราช บัญญัตินี้ได
ตอไป ทั้งน้ี จนกวารัฐมนตรีจะกําหนดใหผูนั้นมาดําเนินการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้  

DPU



168 
 

มาตรา 115 บรรดารายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการ ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ หรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวาง การ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหดําเนินการ พิจารณาใหความเห็นชอบได
ตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตาม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ โดยใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการ
พิจารณาดําเนินการดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดลอม  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม  

คําขอรับใบอนุญาตเปนผู มีสิทธิทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ฉบับละ 40 บาท  

ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ปละ 4,000บาท  

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม ฉบับละ 40 บาท  

ใบอนุญาตเปนผูควบคุม  ปละ 4,000บาท  

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ ฉบับละ 40 บาท  

ใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ ปละ 4,000บาท  

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมาย วาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังไมมีมาตรการควบคุมและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมไดอยางพอเพียงสมควร ปรับปรุงใหมโดย (1) สงเสริมประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวน
รวมในการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (2) จัดระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมใหเปนไป
ตามหลักการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (3) กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการ สวนทองถิ่นใหเกิดการประสานงาน และมีหนาที่รวมกันในการสงเสริมและรักษา คุณภาพ
สิ่งแวดลอมและกําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ โดยตรง (4) กําหนด
มาตรการควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัด อากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย 
และเครื่องมือหรืออุปกรณ ตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับมลพิษ 
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ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํา และขั้นตอนที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด ขั้นตอนการเสนอรายงาน

1. อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด
หรือที่อยูใกล หรือในอุทยานแหงชาติ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผล
กระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

อาคารที่มีขนาด
1. ความสูงตั้งแต 23.00 เมตรขึ้นไป หรือ
2. มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใด

ในหลังเดียวกัน ตั้งแต 10,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป

1. กรณีโครงการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเสนอขั้นกอนขอ
อนุมัติงบประมาณ

2. กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ 1. ใหเสนอขั้นขออนุญาตกอสราง ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

2. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ* ที่มีจํานวนหองพัก ตั้งแต 80 หองขึ้นไป 1. กรณีโครงการอยูในเขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุญาตกอสราง
ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลง การใชอาคาร หรือหากใชวิธีแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานฯ ในขั้นการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ขั้นขอเปดดําเนินกิจการและขอเปดดําเนินกิจการสวนขยาย
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม

2. กรณีโครงการอยูนอกเขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอในขั้นขอเปดดําเนินกิจ
การ และขอเปดดําเนินกิจการสวนขยายตามกฎหมายวาดวยโรงแรม

3. อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร*

ที่มีจํานวนหองพัก ตั้งแต 80 หองขึ้นไป 1. กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานฯ ในขั้น
กอนขออนุมัติงบประมาณหรือกอนดําเนินการกอสราง

2. กรณีโครงการของเอกชน
2.1 กรณีโครงการอยูในเขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใช

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานฯ ในขั้น
ขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
หรือหากใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ
รายงานฯ ในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและขั้นขอจด
ทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด

2.2 กรณีโครงการที่อยูนอกเขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานฯ ใน
ขั้นขอจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด

4. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล* 1. กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานฯ ใน

(1) กรณีตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชาย
หาด ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบ
กระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 30
เตียงขึ้นไป

ขั้นกอนขออนุมัติงบประมาณหรือกอนดําเนินการกอสราง
2. กรณีโครงการของเอกชน

2.1 กรณีโครงการที่อยูในเขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใช

(2) กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ (1) ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 60
เตียงขึ้นไป

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานฯ ในขั้น
ขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
หรือหากใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมาย วา
ดวยการควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ
รายงานฯ ในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและขั้นขอ
อนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

2.2 กรณีโครงการที่อยูนอกเขตทองที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา ให
ใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสนอรายงานฯ ของ
โครงการหรือสวนขยายของโครงการในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

5. การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย หรือเพื่อประกอบ
การพาณิชย

จํานวนที่ดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป
หรือเนื้อที่เกินกวา 100 ไร

1. กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอในขั้นกอนขอ
อนุมัติงบประมาณ

2. กรณีโครงการไมอยูในขอ 1. ใหเสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน

6. นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาห
กรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาห
กรรม

ทุกขนาด 1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นกอนขออนุมัติโครงการ และขั้นขอขยาย

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

7. อุตสาหกรรมผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใชปองกันหรือ
กําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี

ทุกขนาด ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานและขยายโรงงาน
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ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด ขั้นตอนการเสนอรายงาน

8. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ทุกขนาด 1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตตั้งโรงงานและขอขยาย

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

9. อุตสาหกรรมผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี ทุกขนาด ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานและขยายโรงงาน

10. อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังตอไปนี้

(1) การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ

ทุกขนาด 1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตตั้งโรงงาน และขอขยาย

(2) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิต
ภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน

ที่มีกําลังผลิตต้ังแต 20 ตันตอวันขึ้นไป 2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีและขั้นขอขยาย

11. การอุตสาหกรรม

(1) อุตสาหกรรมเปโตรเคมี ที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียมและ/หรือการแยกกาซธรรมชาติใน
กระบวนการผลิตต้ังแต 100 ตัน ตอวันขึ้นไป

1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน และขั้นขอขยาย

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

(2) อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ทุกขนาด

(3) อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ ทุกขนาด

(4) อุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน (Chlor-alkaline
industry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด (NaCl) เปนวัตถุ
ดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2Co3)
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดไฮโดรคลอริค
(HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด
(NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

ที่มีกําลังผลิตสารดังกลาวแตละชนิด หรือรวม
กันตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป

(5) อุตสาหกรรมเหล็ก และ/หรือเหล็กกลา ที่มีกําลังผลิตต้ังแต 100 ตันตอวันขึ้นไป
(กําลังผลิตใหคํานวณโดยใชกําลังผลิตของ
เตา เปนตันตอช่ัวโมงคูณดวย 24 ช่ัวโมง)

(6) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ทุกขนาด

(7) อุตสาหกรรมถลุงแรหรือหลอมโลหะซึ่งมิใชอุตสาห
กรรมเหล็กหรือเหล็กกลา

ที่มีกําลังผลิตต้ังแต 50 ตันตอวันขึ้นไป

(8) อุตสาหกรรมการผลิตเย่ือกระดาษ ที่มีกําลังผลิตต้ังแต 50 ตันตอวันขึ้นไป

12. โรงไฟฟาพลังความรอน ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต 10 เมกกะ
วัตตขึ้นไป

1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตตั้งโรงงานและขั้นขอขยาย

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

13. ระบบทางพิเศษตามกฎหมายวาดวยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มีลักษณะเชนเดียวกับทางพิเศษหรือระบบ
ขนสงมวลชนที่ใชราง

ทุกขนาด ขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

14. ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายวา
ดวยทางหลวงที่ตัดผานพื้นที่ดังตอไปนี้
(1) พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
(2) พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวย

อุทยานแหงชาติ
(3) พื้นที่เขตลุมน้ําช้ัน 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น

ชอบแลว
(4) พื้นที่เขตปาชายเลนที่เปนปาสงวนแหงชาติ
(5) พื้นที่ชายฝงทะเลในระยะ 50 เมตร หางจากระดับ

น้ําทะเลขึ้นสูงสุด

ทุกขนาดที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานต่ํา
สุดของทางหลวงชนบทขึ้นไป โดยรวมความ
ถึงการกอสรางคันทางใหมเพิ่มเติมจากคัน
ทางที่มีอยู

ขั้นกอนขออนุมัติคณะรัฐมนตรีและขั้นขอขยาย
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ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด ขั้นตอนการเสนอรายงาน

15. สนามบินพาณิชย ทุกขนาด 1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง และขั้นขอขยาย

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

16. ทาเรือพาณิชย ที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต 500 ตันกรอส
ขึ้นไป

1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางและขั้นขอขยาย

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

17. เขื่อนเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ํา ที่มีปริมาตรกักเก็บน้ําตั้งแต 100,000,000
ลูกบาศกเมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่เก็บกักน้ําตั้ง
แต 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป

ขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

18. การชลประทาน ที่มีพื้นที่การชลประทานตั้งแต 80,000 ไรขึ้น
ไป

ขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

19. โครงการทุกประเภทที่อยูในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดใหเปนพื้นที่ลุมน้ําช้ัน 1 บี

ทุกขนาด ขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และขั้นขอขยาย

20. การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด ขั้นขออนุญาตดําเนินการ

21. การทําเหมืองตามกฎหมายวาดวยแร ทุกขนาด ขั้นขออนุญาตประทานบัตร

22. การพัฒนาปโตรเลียม

(1) การสํารวจและ/หรือผลิตปโตรเลียม ทุกขนาด 1. กรณีโครงการไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นขอสัมปทานและ/หรือขอรับความเห็นชอบจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

(2) ระบบการขนสงปโตรเลียมและน้ํามันเช้ือเพลิงทาง
ทอ

ทุกขนาด 1. กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ใหเสนอในขั้นขอใบอนุญาตหรือขั้นขอรับความเห็นชอบจากหนวย
งานผูรับผิดชอบ

2. กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให
เสนอในขั้นกอนขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

* โครงการหรืออาคารประเภทเหลาน้ี ท่ีดําเนินการกอสรางแลวกอนวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2543 หากเขาขายและยังไมไดจัดทํารายงานฯ จะตองจัดทํารายงานฯ ดวย

อางอิง:
1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
3. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
6. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
7. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)
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อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

            
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจดัท ารายงาน 
การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบยีบปฏิบติั 

และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 

     
 
โดยทีไ่ดม้กีารปฏริปูระบบราชการโดยใหม้กีารจดัตัง้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มขึน้ และใหโ้อนภารกจิของกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม               
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไปเป็นของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประกอบกบัเป็นการสมควร แกไ้ข 
ปรบัปรงุเพิม่เตมิการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ  
รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน ทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตาม
ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  เรือ่ง  ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ  รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน  ทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม   

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัิ

ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎกีา 
แกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิจงึประกาศไว้ดงัต่อไปนี้ 

 
ขอ้ ๑ ใหย้กเลกิ 
(๑)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดประเภทและ

ขนาดของโครงการหรอืกจิการ ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีต่อ้งจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ลงวนัที ่๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ๒ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
(๒)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  เรือ่ง ก าหนดประเภทและ

ขนาดของโครงการหรอืกจิการ ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีต่อ้งจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวนัที ่๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๕   

(๓)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  เรือ่ง ก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรอืกจิการ ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีต่อ้งจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวนัที ่๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๔)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม                
ลงวนัที ่๒๔ สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัที ่๒  (พ.ศ.๒๕๓๕ )  ลงวนัที ่๙  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๖)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัที ่๓  (พ.ศ. ๒๕๓๙)  ลงวนัที ่๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๗)  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัที ่๔  (พ.ศ. ๒๕๔๓)  ลงวนัที ่๑๙  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
ขอ้ ๒  ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม  และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิใหเ้ป็นไปตามเอกสารทา้ยประกาศ ๑   เวน้แต่
ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ ล าดบัที ่๑.๕ และ ๒ ๖.๒  ตามเอกสารทา้ยประกาศ ๑ 
ใหจ้ดัท าเป็นรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 

 
ขอ้ ๓  แนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามเอกสารทา้ยประกาศ ๒ 
การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานผลกระทบ                 

สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ดงักล่าว  ตอ้งจดัท าโดยบุคคลซึง่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูช้ านาญการศกึษา
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
ขอ้ ๔  ใหน้ าความในขอ้ ๒ มาใชบ้งัคบัส าหรบัการขยายขนาดของโครงการหรอืกจิการ            

ซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้  
โดยอนุโลม 

 
 

DPU



 ๓ 

 
อยู่ระหว่างการ 

 

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
ขอ้ ๕  ประกาศนี้ไมใ่ชบ้งัคบักบัประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการตามประกาศ               

ตามขอ้ ๑ (๑) (๒) หรอื (๓)  ซึง่ไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางในการ
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ตามประกาศตามขอ้ ๑ (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ไวแ้ลว้  
และอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณารายงาน 

 
ขอ้ ๖  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน                    

ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
 

    ประกาศ ณ วนัที ่  ๒๐  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

             (ลงนาม)  
                          (นายสุวทิย ์ คุณกติต)ิ 
                     รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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 ๔ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

เอกสารท้ายประกาศ ๑ 
 

๑.  กรณีโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืโครงการร่วมกบัเอกชน  ซึง่ตอ้งเสนอ
ขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีใหเ้สนอรายงานในขัน้ก่อนขออนุมตัต่ิอคณะรฐัมนตร ี
 ๒. กรณีโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ  ซึง่ไม่ตอ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบจาก
คณะรฐัมนตร ีใหเ้สนอรายงานในขัน้ขออนุมตัโิครงการ หรอืขออนุมตังิบประมาณ  หรอืก่อนด าเนินการก่อสรา้ง 
แลว้แต่กรณี 
 ๓.  กรณีโครงการหรอืกจิการซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเ้สนอรายงาน            
ตามตารางทา้ยนี ้
 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

๑. 
 

การท าเหมอืงแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยแร ่
๑.๑  โครงการเหมอืงแร่ดงัต่อไปนี ้
       ๑.๑.๑  เหมอืงแรถ่่านหนิ 
       ๑.๑.๒  เหมอืงแรโ่พแทช 
       ๑.๑.๓  เหมอืงแรเ่กลอืหนิ 
       ๑.๑.๔  เหมอืงแรห่นิปนูเพื่อ
อุตสาหกรรมปนูซเิมนต ์
       ๑.๑.๕  เหมอืงแร่โลหะทุกชนิด 

 
 

ทุกขนาด 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 

 
ทุกขนาด 

 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 

 ๑.๒  โครงการเหมอืงแร่ใตด้นิ ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 

 ๑.๓ โครงการเหมอืงแร่ทุกชนิดทีต่ัง้อยู่ในพืน้ที่
ดงัต่อไปนี้ 
       ๑.๓.๑  พืน้ทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน ้าชัน้ ๑  
ตามมตคิณะรฐัมนตรี 
       ๑.๓.๒  ทะเล   
       ๑.๓.๓  ปา่อนุรกัษ์เพิม่เตมิตามมติ
คณะรฐัมนตร ี
       ๑.๓.๔  พืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญั
ระหว่างประเทศ 
       ๑.๓.๕  พืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลโ้บราณสถาน  
แหล่งโบราณคด ี แหล่งประวตัศิาสตรห์รอื
อุทยานประวตัศิาสตรต์ามกฎหมายว่าดว้ย
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศลิปวตัถุ  และ
พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ แหล่งมรดกโลกทีข่ ึน้
บญัชแีหล่งมรดกโลกตามอนุสญัญาระหว่าง
ประเทศ  ในระยะทาง  ๒  กโิลเมตร 
 
 
 

 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
ทุกขนาด 

 
ทุกขนาด 

 
ทุกขนาด 

 

 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
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 ๕ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

 ๑.๔  โครงการเหมอืงแร่ทีม่กีารใชว้ตัถุ
ระเบดิ 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 

 ๑.๕  โครงการเหมอืงแร่ชนิดอื่นๆ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยแร่  ยกเวน้ตามขอ้  ๑.๑  
ขอ้ ๑.๒  ขอ้  ๑.๓  และขอ้  ๑.๔ 

ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร 
 

๒. 
 

การพฒันาปิโตรเลยีม 
๒.๑  การส ารวจปิโตรเลยีม  โดยวธิกีาร
เจาะส ารวจ   
 

 
ทุกขนาด 

 

 
ใหเ้สนอในขัน้ตอนการขอรบั 
ความเหน็ชอบจากหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบหรอืหน่วยงานผู้
อนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย
ปิโตรเลยีม   

 ๒.๒  การผลติปิโตรเลยีม ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ตอนการขอรบั 
ความเหน็ชอบจากหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบหรอืหน่วยงานผู้
อนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย
ปิโตรเลยีม   

๓. 
 

โครงการระบบขนสง่ปิโตรเลยีมและน ้ามนั
เชือ้เพลงิทางท่อ 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอใบอนุญาต
หรอืขัน้ขอรบัความเหน็ชอบ
จากหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 

๔. 
 

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการ
นิคมอุตสาหกรรม  หรอืโครงการทีม่ี
ลกัษณะเช่นเดยีวกบันิคมอุตสาหกรรม  
หรอืโครงการจดัสรรทีด่นิเพื่อการ
อุตสาหกรรม   

ทุกขนาด 
 
 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตัหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ  

 

๕. 
 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่กีระบวนการผลติ
ทางเคม ี 
 
 

ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่   
๑๐๐  ตนัต่อวนั ขึน้ไป 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๖. 
 

อุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๗. 
 

อุตสาหกรรมแยกหรอืแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาต ิ
 
 
 
 

ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 
 

DPU



 ๖ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

๘. 
 

อุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์ (Chlor-
alkaline  industry)  ทีใ่ชโ้ซเดยีมคลอไรด ์ 
(NaCl)  เป็นวตัถุดบิในการผลติโซเดยีม
คารบ์อเนต  (Na 2CO3)  โซเดยีมไฮดรอก
ไซด ์ (NaOH)  กรดไฮโดรคลอรกิ  (HCl)  
คลอรนี  (Cl2)  โซเดยีมไฮโพคลอไรต ์ 
(NaOCl)  และปนูคลอรนี  (Bleaching  
Powder) 

ทีม่กี าลงัผลติสาร
ดงักล่าว แต่ละชนิด 
หรอืรวมกนั ตัง้แต่  
 ๑๐๐ ตนัต่อวนั ขึน้ไป 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

 
 

๙. 
 

อุตสาหกรรมผลติปนูซเิมนต ์ ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๐. 
 

อุตสาหกรรมผลติเยื่อกระดาษ ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่  ๕๐   
ตนัต่อวนัขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 
 

๑๑. 
 

อุตสาหกรรมทีผ่ลติสารออกฤทธิห์รอืสารที่
ใชป้้องกนัหรอืก าจดัศตัรพูชืหรอืสตัวโ์ดยใช้
กระบวนการทางเคม ี

ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๒. อุตสาหกรรมผลติปุ๋ ยเคมโีดยกระบวนการ
ทางเคม ี
 

ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี  

๑๓. 
 

อุตสาหกรรมประกอบกจิการเกีย่วกบั
น ้าตาลดงัต่อไปนี้ 
๑๓.๑  การท าน ้าตาลทรายดบิ น ้าตาล
ทรายขาว น ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์
 

 
 

ทุกขนาด 

 

 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

 ๑๓.๒  การท ากลโูคส เดกซโ์ทรส ฟรกัโทส 
หรอืผลติภณัฑอ์ื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่  ๒๐   
ตนัต่อวนั ขึน้ไป 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 
 
 
 

DPU



 ๗ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

๑๔. 
 

อุตสาหกรรมเหลก็  หรอืเหลก็กลา้ ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่ 
๑๐๐  ตนัต่อวนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๕. อุตสาหกรรมถลุงหรอืแต่งแร ่ หรอืหลอม
โลหะซึง่มใิช่อุตสาหกรรมเหลก็หรอื
เหลก็กลา้ 
 

ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่   
๕๐  ตนัต่อวนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๖. 
 

อุตสาหกรรมผลติสรุา  แอลกอฮอล ์ รวมทัง้
ผลติเบยีรแ์ละไวน์ 
๑๖.๑  อุตสาหกรรมผลติสรุา  แอลกอฮอล ์  
 

 
 

ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่   
๔๐,๐๐๐  ลติรต่อเดอืน 
(คดิเทยีบที ่๒๘ ดกีร)ี 

 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

 ๑๖.๒  อุตสาหกรรมผลติไวน์  
 

ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่   
๖๐๐,๐๐๐  ลติรต่อเดอืน 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

 ๑๖.๓   อุตสาหกรรมผลติเบยีร ์  ทีม่กี าลงัผลติตัง้แต่   
๖๐๐,๐๐๐  ลติรต่อเดอืน   

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๗. 
 

โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวมเฉพาะสิง่
ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยโรงงาน 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๘. 
 

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น ทีม่กี าลงัผลติกระแสไฟฟ้า  
ตัง้แต่ ๑๐ เมกกะวตัต์  
ขึน้ไป 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งเพื่อประกอบกจิการ  
หรอืขัน้ขออนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่กรณี 

๑๙. 
 

ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ทางพเิศษ  หรอืโครงการทีม่ลีกัษณะ
เช่นเดยีวกบัทางพเิศษ 
 
 
 
 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ 
หรอืขออนุญาตโครงการ 
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 ๘ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

๒๐. ทางหลวงหรอืถนน  ซึง่มคีวามหมายตาม
กฎหมายว่าดว้ยทางหลวง ทีต่ดัผ่านพืน้ที่
ดงัต่อไปนี้ 
๒๐.๑  พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่และเขต
หา้มล่าสตัวป์า่ตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวน
และคุม้ครองสตัวป์า่ 

 
 
 

ทุกขนาด 
 

 
 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๐.๒  พืน้ทีเ่ขตอุทยานแห่งชาตติาม
กฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาต ิ

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๐.๓ พืน้ทีเ่ขตลุ่มน ้าชัน้ ๒ ตามที่
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแลว้ 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๐.๔  พืน้ทีเ่ขตปา่ชายเลนทีเ่ป็นปา่สงวน
แห่งชาต ิ

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ 
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๐.๕  พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลในระยะ ๕๐ เมตร  
ห่างจากระดบัน ้าทะเลขึน้สงูสดุตามปกต ิ
ทางธรรมชาต ิ

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๐.๖  พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในหรอืใกลพ้ืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่ ี
ความส าคญัระหว่างประเทศ  หรอืแหล่งมรดก
โลกทีข่ ึน้บญัชแีหล่งมรดกโลกตามอนุสญัญา
ระหว่างประเทศ ในระยะทาง  ๒  กโิลเมตร 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 
 

 ๒๐.๗  พืน้ทีท่ีต่ ัง้อยู่ใกลโ้บราณสถาน           
แหล่งโบราณคด ี แหล่งประวตัศิาสตรห์รอื
อุทยานประวตัศิาสตรต์ามกฎหมายว่าดว้ย
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศลิปวตัถุ             
และพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ ในระยะทาง              
๒ กโิลเมตร 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 
 

๒๑. 
 

ระบบขนสง่มวลชนทีใ่ชร้าง ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

๒๒. 
 

ท่าเทยีบเรอื  
 

รบัเรอืขนาด ตัง้แต่  
๕๐๐  ตนักรอส หรอื
ความยาวหน้าท่า ตัง้แต่ 
๑๐๐ เมตร หรอืมพีืน้ที ่
ท่าเทยีบเรอืรวม ตัง้แต่ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป   

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 
 

๒๓. ท่าเทยีบเรอืส าราญกฬีา ทีร่องรบัเรอืไดต้ัง้แต่        
๕๐  ล า หรอื ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร ขึน้ไป 
 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 
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 ๙ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

๒๔. การถมทีด่นิในทะเล ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

๒๕. การก่อสรา้งหรอืขยายสิง่ก่อสรา้งบรเิวณ
หรอืในทะเล   
๒๕.๑  ก าแพงรมิชายฝ ัง่  ตดิแนวชายฝ ัง่ 

 
 

ความยาวตัง้แต่   
๒๐๐ เมตร ขึน้ไป 

 
 
ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๕.๒  รอดกัทราย  เขือ่นกนัทรายและคลื่น  
รอบงัคบักระแสน ้า  

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๕.๓  แนวเขือ่นกนัคลื่นนอกฝ ัง่ทะเล   
 

ทุกขนาด 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

๒๖. 
 

โครงการระบบขนสง่ทางอากาศ 
๒๖.๑  การก่อสรา้งหรอืขยายสนามบนิหรอื
ทีข่ ึน้ลงชัว่คราว  เพื่อการพาณิชย ์

 
ความยาวทางวิง่ตัง้แต่ 
๑,๑๐๐ เมตร ขึน้ไป 

 
ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ 
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๒๖.๒  สนามบนิน ้า 
 

ทุกขนาด 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
จดัตัง้หรอืขออนุญาตขึน้ – ลง 
อากาศยาน 

๒๗. 
 

อาคาร ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคาร 

ความสงูตัง้แต่  ๒๓.๐๐ 
เมตร ขึน้ไป หรอืมพีืน้ที่
รวมกนัทุกชัน้  หรอื
ชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงั
เดยีวกนั ตัง้แต่ ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร ขึน้ไป  

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
ก่อสรา้งหรอืหากใชว้ธิกีารแจง้
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารโดยไม่ยื่นขอรบั
ใบอนุญาตใหเ้สนอรายงานใน
ขัน้การแจง้ต่อเจา้พนกังาน 
ทอ้งถิน่ 

๒๘. 
 

การจดัสรรทีด่นิเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัหรอืเพื่อ
ประกอบการพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ย           
การจดัสรรทีด่นิ 

จ านวนทีด่นิแปลงย่อย
ตัง้แต่ ๒๕๐ แปลง หรอื 
เน้ือทีเ่กนิกว่า ๑๐๐ ไร ่ 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาต
จดัสรรทีด่นิตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการจดัสรรทีด่นิ 

๒๙ 
 

โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 
๒๙.๑  กรณีตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้า  ฝ ัง่ทะเล  
ทะเลสาบ หรอืชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร 
 

ทีม่เีตยีงส าหรบัผูป้ว่ย 
ไวค้า้งคนืตัง้แต่ ๓๐ เตยีง 
ขึน้ไป 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาตก่อสรา้ง  
หรอืหากใชว้ธิกีารแจง้ต่อ            
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคารโดย      
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญาตใหเ้สนอ
รายงานในขัน้การแจง้ต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่   
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 ๑๐ 

 
อยู่ระหว่างการ

ประกาศใน     
ราชกจิจานุเบกษา 

 
    
 

 

 

 

 

 
ล าดบั 

 
ประเภทโครงการหรอืกิจการ 

 
ขนาด 

 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ   
ระเบียบปฏิบติั 

 ๒๙.๒  กรณีโครงการทีไ่ม่อยู่ในขอ้  ๒๙.๑   ทีม่เีตยีงส าหรบัผูป้ว่ยไว้
คา้งคนื ตัง้แต่ ๖๐ เตยีง 
ขึน้ไป 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาตก่อสรา้ง  
หรอืหากใชว้ธิกีารแจง้ต่อ             
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคารโดย            
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญาตใหเ้สนอ
รายงานในขัน้การแจง้ต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่   

๓๐. 
 

โรงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศ  
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 

ทีม่จี านวนหอ้งพกั 
ตัง้แต่ ๘๐ หอ้ง ขึน้ไป 
หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 
๔,๐๐๐ ตารางเมตร  
ขึน้ไป  
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาตก่อสรา้ง  
หรอืหากใชว้ธิกีารแจง้ต่อ         
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคารโดย         
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญาตใหเ้สนอ
รายงานในขัน้การแจง้ต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่   

๓๑. 
 

อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมอาคาร 

ทีม่จี านวนหอ้งพกั 
ตัง้แต่ ๘๐ หอ้งขึน้ไป  
หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 
๔,๐๐๐ ตารางเมตร  
ขึน้ไป 
 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาตก่อสรา้ง  
หรอืหากใชว้ธิกีารแจง้ต่อ              
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคารโดย         
ไม่ยื่นขอรบัใบอนุญาตใหเ้สนอ
รายงานในขัน้การแจง้ต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่   

๓๒. 
 

เขือ่นเกบ็กกัน ้าหรอือ่างเกบ็น ้า 
๓๒.๑  ปรมิาตรเกบ็กกัน ้า 
 

 
ตัง้แต่ ๑๐๐ ลา้น  
ลกูบาศกเ์มตร  ขึน้ไป 

 
ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

 ๓๒.๒  พืน้ทีเ่กบ็กกัน ้า ตัง้แต่  ๑๕  ตารางกโิลเมตร  
ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

๓๓. 
 

การชลประทาน ทีม่พีืน้ทีก่ารชลประทาน 
ตัง้แต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่  
ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 

๓๔. 
 
 

โครงการทุกประเภททีอ่ยู่ในพืน้ที ่
ทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบก าหนด 
ใหเ้ป็นพืน้ทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน ้าชัน้  ๑ 

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขออนุมตั ิ  
หรอืขออนุญาตโครงการ 
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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการสงเสริม การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2548"  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

(รก.2535/22/1/2 เมษายน 2548)  

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  

 "พลังงาน" หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัว ของสิ่งที่อาจใหงานได 
ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และ ใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน 
เชื้อเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน  

 "พลังงานหมุนเวียน" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา 
แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน  

 "พลังงานส้ินเปลือง" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน 
น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน  

 "เชื้อเพลิง" หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายนํ้ามัน น้ํามัน เชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ 
ก าซ เชื้ อ เพลิ ง  เชื้ อ เพลิ งสั ง เคราะห  ฟน  ไม  แกลบ  กากอ อย  ขยะและสิ่ ง อ่ืน  ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 "น้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องบิน 
น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอ่ืน ๆ ที่คลายกับ น้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลวและผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

 "กาซ" หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือ กาซไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่ง
ไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ- บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกันเปนสวนใหญ  

 "โรงกลั่น" หมายความวา โรงกลั่นนํ้ามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและ จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิง และ
หมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลายดวย  
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 "คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ" หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

 "อนุรักษพลังงาน" หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพและประหยัด  
 "ตรวจสอบ" หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล  
 "โรงงาน" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
 "เจาของโรงงาน" หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหาร โรงงานดวย  
 "อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร  
 "เจาของอาคาร" หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคาร ดวย  
 "กองทุน" หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
 "คณะกรรมการกองทุน" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
 "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้  
 "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานหรือ ผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาและ

สงเสริมพลังงานมอบหมาย  
 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน  

มาตรา  4 เ พ่ื อประโยชน ในการส ง เส ริมการอนุรักษพลั งงานตาม  พระราชบัญญัตินี้  ให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี  

1. เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเก่ียวกับการอนุรักษ พลังงานตอคณะรัฐมนตรี  
2. เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา 8 และ มาตรา 18  
3. ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 19 และ มาตรา 23  
4. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของ การใชจายเงินกองทุนตาม 

มาตรา 28 (1)  
5. กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา 28 (5)  
6. กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา 35 มาตรา 36 และ 

มาตรา 37  
7. ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตาม มาตรา 43  
8. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริม และชวยเหลือแกโรงงาน อาคาร 

ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุ
เพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน ตาม มาตรา 40  

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

การกําหนดตาม (5) และ (6) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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มาตรา 5 หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่นําสงใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและ พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคลน้ัน หรือสงโดยทาง
ไปรษณีย ลงทะเบียน  

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ใหสงโดยวิธีปดหนังสือหรือคําส่ังไว
ในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือ บานที่บุคคลน้ันมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร คร้ังสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่ 
นั้นก็ได  

เม่ือไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวัน แลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือ
หรือคําส่ังนั้นแลว  

มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับ  

มาตรา 7 การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี  

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง  
2. การปองกันการสูญเสียพลังงาน  
3. การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม  
4. การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหน่ึง  
5. การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองการพลัง

ไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของ ระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับ
ภาระและวิธีการอ่ืน  

6. การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบ ควบคุมการทํางานและวัสดุที่
ชวยในการอนุรักษพลังงาน  

7. การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 8 การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช พลังงานหรือวิธีการใชพลังงานอยางใด
ใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปน พระราชกฤษฎีกา  
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พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอย ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณ ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหน่ึงและจะใชพลังงานในระดับดังกลาว ตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือน เจาของ
โรงงานควบคุมแหงนั้น อาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผัน
หรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงาน ควบคุมทราบโดยเร็ว  

มาตรา 9 เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงานตรวจสอบ และวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงาน
ของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีออกโดย
คําแนะนําของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

มาตรา 10 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งให เจาของโรงงานควบคุมรายใดแจง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพื่อ ตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 9 และใหเจาของโรงงานควบคุม ราย
นั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น  

มาตรา 11 นอกจากที่บัญญัติไวแลวใน มาตรา 10 ใหเจาของ โรงงานควบคุมมีหนาที่ดังตอไปน้ี  

1. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม มาตรา 13 อยางนอยหนึ่งคน ประจําที่
โรงงานควบคุมแตละแหง  

2. สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษ พลังงานใหแกกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน ตามแบบและระยะเวลาที่กําหนด ในกฎกระทรวง  

3. จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดตั้งหรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี
ผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษ พลังงาน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

4. กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม และสงใหแกกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะ เวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  

5. ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ พลังงาน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  

กฎกระทรวงตามมาตรานี้ใหรัฐมนตรีออกโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

มาตรา 12 เจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน พลังงาน และแจงใหอธิบดีทราบภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราช กฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมตาม มาตรา 8 ใชบังคับ ในกรณี
ที่เปนโรงงาน ควบคุมกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม มาตรา 8 ใชบังคับ หรือนับแตวันที่ เปน
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มาตรา 13 ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี  

1. เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการ ทํางานในโรงงานอยางนอย
สามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการ รับรองของเจาของโรงงานควบคุม  

2. เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษ
พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม  

3. เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการ ฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง
กันที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ การพลังงานจัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ  

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมตาม (1) และ (2) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด  

มาตรา 14 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปน้ี  

 บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ อุปกรณที่ใชพลังงานเปนระยะ ๆ  
 ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน  
 รับรองขอมูลที่เจาของโรงงานควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาและ สงเสริมพลังงานตาม มาตรา 11 

(2)  
 ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลตาม มาตรา 11 (3) เพ่ือใหพนักงาน เจาหนาที่ตรวจสอบไดและ

รับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว  
 ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการกําหนดเปาหมายและแผน อนุรักษพลังงานของโรงงาน

ควบคุมตาม มาตรา 11 (4)  
 รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหตาม มาตรา 11 (5)  
 ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีตาม มาตรา 16  

มาตรา 15 เจาของโรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลตาม มาตรา 11 (3) ไวประจํา ณ โรงงาน
ควบคุมเปนเวลาไมนอยกวาหาป เพ่ือประโยชนในการใชงานและในการตรวจสอบของพนักงาน
เจาหนาที่  

มาตรา 16 เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตาม มาตรา 11 (4) ที่เจาของโรงงานควบคุมตองสงใหแก
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหมี รายละเอียดแสดงถึงแผนการดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะให
การอนุรักษ พลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ กระทรวงที่ออก
ตาม มาตรา 9  

DPU



187 
 

ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตอง ใหอธิบดีมีหนาที่ใหคําแนะนํา
เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุมแกไขใหถูกตองตาม วรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตามและเรงรัดใหเจาของโรงงาน
ควบคุมดําเนินการ อนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ได แกไข
แลว  

มาตรา 17 การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี  

1. การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร  
2. การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูในระดับที่

เหมาะสม  
3. การใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจน การแสดงคุณภาพของวัสดุ

กอสรางน้ัน ๆ  
4. การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ  
5. การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิด การอนุรักษพลังงานในอาคาร  
6. การใชระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ  
7. การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 18 การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช พลังงานและวิธีการใชพลังงานอยางใด
ใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

ใหนํา มาตรา 8 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม  

มาตรา 19 เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  

1. คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร  
2. หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสรางอาคาร 

คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร  
3. มาตรฐานการปรับอากาศ การทํานํ้ารอนและการใหความรอนในอาคาร  

มาตรา 20 ในการออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 19 ถาคณะกรรมการ ควบคุมอาคารตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาให ความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตาม มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจ หนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไป
ตามกฎกระทรวง ดังกลาว และในกรณีเชนวาน้ี แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูใน
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มาตรา 21 เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบ และวิเคราะหการใชพลังงานในอาคาร
ของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 19 ให
นํา มาตรา 10 มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม  

มาตรา 22 ใหนํา มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และ มาตรา 16 มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุม 
และใหนํา มาตรา 13 และ มาตรา 14 มาใชบังคับแกผูรับผิดชอบดานพลังงานของเจาของอาคารควบคุม 
แลวแตกรณี โดยอนุโลม  

มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรือ อุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพ่ือ
อนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปน้ี  

1. กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ การใชพลังงานอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงาน อยางใดเปนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
สูง  

2. กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใดเปนวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  

ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ วัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน
ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม มาตรา 40 ได  

มาตรา 24 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกวา กองทุนเพ่ือ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใน
กระทรวงการคลัง เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน และใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการ
อนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปน้ี  

1. เงินที่โอนจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ แกไขและปองกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรี กําหนด  

2. เงินที่สงตาม มาตรา 35 มาตรา 36 และ มาตรา 37  
3. เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตาม มาตรา 42  
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ  
5. เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ

หรือองคการระหวางประเทศ  
6. เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนน้ี  
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ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและ ดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 25 เงินกองทุนใหใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

1. เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการ ลงทุนและดําเนินงานในการ
อนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจาก การอนุรักษพลังงานของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  

2. เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชน สําหรับการลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหา สิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  

3. เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองคกร
เอกชนในเรื่องดังตอไปน้ี  

4. โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการ ที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  

5. การคนควา วิจัย การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกัน
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพลังงาน  

6. โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เก่ียวกับการอนุรักษ พลังงานหรือการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  

7. การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเก่ียวกับพลังงาน  
8. การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธ เก่ียวกับการพัฒนา การสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไข ปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  
9. เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให เปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 26 องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุน ตาม มาตรา 25 (3) ตองมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย ตางประเทศท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษ
พลังงานหรือการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคใน 
ทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว  

มาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน อธิบดี
กรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายก
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การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญมี
ผลงานและประสบการณที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร การเงิน วิทยาการพลังงานและการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมดวย  

มาตรา 28 ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  

1. เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญ ของการใชจายเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน มาตรา 25 ตอ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

2. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ใน มาตรา 25 ทั้งน้ี ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญท่ี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
กําหนดตาม มาตรา 4 (4)  

3. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงิน ชวยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน
จากกองทุน  

4. เสนออัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงตอ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ  

5. เสนอชนิดของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขา กองทุนตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ  

6. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ  

7. ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ  
8. พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม มาตรา 40 (2) ตามแนวทาง หลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแหงชาติกําหนดตาม มาตรา 4 (8)  
9. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริม และชวยเหลือตาม มาตรา 41  
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

การกําหนดตาม (3) (7) และ (9) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  
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มาตรา 30 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม มาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ  

1. ตาย  
2. ลาออก  
3. คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ หยอนความสามารถ  
4. เปนบุคคลลมละลาย  
5. เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
6. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา 31 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวาง ที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปน การแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งน้ันอยูใน
ตําแหนงเทากับ วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น  

มาตรา 32 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตาม วาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไป
พลางกอน จนกวาจะ มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  

มาตรา 33 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน กรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึง เปนประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา 34 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ พิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือ
ความเห็นได  

ใหนํา มาตรา 33 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา 35 ใหผูผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนาย เพ่ือใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน
ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิต และจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด  
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การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิต พรอมกับการชําระภาษีสรรพสามิตสําหรับ
น้ํามันเชื้อเพลิง ถามี ทั้งน้ี ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด  

มาตรา 36 ใหผูนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักร สงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นําเขามาเพ่ือใชในราชอาณาจักร ในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด  

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคาภาษีอากรสําหรับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงนั้น ถามี ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ กรมศุลกากรกําหนด  

มาตรา 37 ใหผูซื้อหรือไดมาซ่ึงกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมาย วาดวยการปโตรเลียมซ่ึงเปนผูผลิต
ไดจากการแยกกาซธรรมชาติ สงเงินเขา กองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
กําหนด  

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมทรัพยากรธรณี พรอมกับการชําระคาภาคหลวงสําหรับ
กาซ ถามี ทั้งน้ี ตามระเบียบที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด  

มาตรา 38 ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตาม มาตรา 35 มาตรา 36 หรือ มาตรา 37 ไมสงเงิน
เขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงใหกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพ่ือใชในราชอาณาจักร กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขา น้ํามันเชื้อเพลิง
หรือกรมทรัพยากรธรณีสําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซ่ึงกาซจากผูรับ สัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ
ปโตรเลียมซ่ึงเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซ ธรรมชาติ แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดี
ตาม มาตรา 58 โดยเร็ว  

ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุนตาม วรรคหนึ่งหรือสงภายหลังระยะเวลาที่
กําหนด นอกจากจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของ
จํานวน เงินดังกลาวตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงและใหถือวาเงินเพิ่มน้ีเปนเงินที่ตอง สงเขากองทุนดวย  

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน  

มาตรา 39 เงินที่สงเขากองทุนตาม มาตรา 35 มาตรา 36 และ มาตรา 37 ใหถือวาเปนรายจายตาม
ประมวลรัษฎากร  

มาตรา 40 โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุ ที่จําเปนเพ่ือการน้ัน ๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการ สงเสริมและ
ชวยเหลือไดดังตอไปน้ี  

1. ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้  
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2. ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตาม มาตรา 25  

เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงานตาม
วรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมี เคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือระบบควบคุมการทํางาน
ของ ตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ ตามวรรคหนึ่งได  

มาตรา 41 คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม มาตรา 40 ใหยื่นตอคณะกรรมการกองทุนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  

ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจาง บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเปน
ผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทําการศึกษาและรายงาน หรือใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได  

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและ ชวยเหลือตามแนวทาง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตาม มาตรา 4 (8) และแจงใหสวนราชการที่
เก่ียวของปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือใหความชวยเหลือแกผูได รับการ
สงเสริมและชวยเหลือตอไป  

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือปฏิบัติการให
เปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ  

มาตรา 42 เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 19 ใชบังคับ 
ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมกอนวันที่กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 
19 ใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือ
หลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 19 ใชบังคับ ถาเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของ อาคารควบคุม แลวแตกรณี จะตองมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้  

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจาก โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม
ปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคาไฟฟาตามกฎหมายวาดวย การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง หรือ กฎหมายวาดวยการไฟฟา
สวนภูมิภาค แลวแตกรณี  

มาตรา 43 ใหคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ การใชไฟฟา  

ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
อัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
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ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและ ระบบจายไฟฟา คาใชจาย  

ในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจาย ในการบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหาร ความ
สูญเสียในระบบไฟฟา และ คาใชจายอ่ืน ๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและใหรวมถึงผลกระทบตอ
สภาวะ แวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟาน้ันที่ไมเปนภาระ โดยตรงของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือ การไฟฟาสวนภูมิภาคดวย  

มาตรา 44 เม่ือมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียม พิเศษการใชไฟฟาตาม มาตรา 42 ให
อธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงาน ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่จะตองชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเร่ิมมีผล ตั้งแตวันที่หน่ึง
ของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี  

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูจัดเก็บ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจาก โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือไดไปจากตนพรอมกับ
การจัดเก็บ คาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับ 
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา  

มาตรา 45 ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณา ระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงาน
ควบคุม หรืออาคาร ควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือ 
ชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาว ไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร  

มาตรา 46 เม่ือโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคา ธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 19 แลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ  

เม่ืออธิบดีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีพิจารณาภายใน สามสิบวันวาโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวง ที่ออกตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 19 หรือไม ในกรณีที่ไดมี
การปฏิบัติตาม กฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําสั่งยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการ ใชไฟฟา
และมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ  

การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป  

มาตรา 47 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี  

DPU



195 
 

1. มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาให ถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือ
ทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสาร หลักฐานใด ๆ เพ่ือตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา  

2. เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลา พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพ่ือตรวจสอบ หรือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถาม ขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพโรงงาน อาคาร 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ และสิ่งที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคาร รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจ ตรวจสอบเครื่องจักรและ
อุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาที่เปนไปได ไปเปนตัวอยางเพ่ือการตรวจสอบได  

มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม มาตรา 47 (2) ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซ่ึงเก่ียวของหรืออยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร  

มาตรา 49 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร ประจําตัวแกบุคคลซ่ึงเก่ียวของ  

บัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน กฎกระทรวง  

มาตรา 50 ผูไดรับหนังสือแจงผลตาม มาตรา 8 วรรคสามผูใด ไมเห็นดวยกับหนังสือแจงดังกลาว ให
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

ในกรณีเชนวาน้ี ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการ ไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูยื่นคํารองทราบแลว  

มาตรา 51 ผูไดรับหนังสือแจงตาม มาตรา 44 วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจง ใหอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรี จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการ
บังคับตามกฎหมายน้ันไวชั่วคราว  

มาตรา 52 การพิจารณาอุทธรณตาม มาตรา 50 และ มาตรา 51 ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว  

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

มาตรา 53 เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม มาตรา 8 วรรคสาม อันเปน
เท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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มาตรา 54 เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ อธิบดีที่สั่งตาม มาตรา 10 หรือเจาของ
อาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่สั่งตาม มาตรา 10 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม 
มาตรา 21 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

มาตรา 55 เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 11 (1) หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไม
ปฏิบัติตาม มาตรา 11 (1) ซึ่งได นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 22 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

มาตรา 56 เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 11 (2) (3) (4) หรือ (5) หรือ มาตรา 15 
หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 11 (2) (3) (4) หรือ (5) หรือ มาตรา 15 ซึ่งได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 22 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท  

มาตรา 57 เจาของโรงงานควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตาม มาตรา 13 (1) หรือ 
(2) อันเปนเท็จ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตาม มาตรา 13 (1) 
หรือ (2) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 22 อันเปนเท็จ หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของ
โรงงานควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตาม มาตรา 14 (3) (4) หรือ (6) อันเปนเท็จ หรือผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ของอาคารควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตาม มาตรา 14 (3) (4) หรือ (6) ซึ่งไดนํามาใชบังคับ
โดยอนุโลมตาม มาตรา 22 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 58 ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบ ตามจํานวนที่ตองสงตาม มาตรา 35 
มาตรา 36 หรือ มาตรา 37 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาท
ถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา 
47 (2) ตองระวางโทษปรับไมเกิน หาพันบาท  

มาตรา 60 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ หรือ
ผูจัดการของนิติบุคคลน้ัน หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไว สําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา ความผิด
นั้น  

มาตรา 61 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ เปรียบเทียบคดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจาก
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทํา
ความผิดได ชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เปรียบเทียบคดี
กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา  
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ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลน้ัน
ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน สงเรื่องใหคณะกรรมการ  

เปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวัน ที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจาก ความตองการใชพลังงานเพื่อ
ตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศไดเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแก
ประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่เพ่ิมขึ้น ดังกลาว
และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและ การใชพลังงานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิต เคร่ืองจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการ
อนุรักษพลังงานขึ้น ภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควร
กําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับ การใชพลังงาน โดยมีการกําหนด
นโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและ แผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษ
พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักร และอุปกรณ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน 
การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจาก การใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเก่ียวกับพลังงาน 
และกําหนด มาตรการเพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานหรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตรา พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

กอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทํา

หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่
ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

1 สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมี
การประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญตัินี้หรือไมก็ตาม

มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่ง

บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นเพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่

สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย

(ก) ที่ติดหรือต้ังไวเหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะหางจากที่สาธารณะมี
นอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
                                               
1 มาตรา 2 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
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(4) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนด
ตามมาตรา 8(9)

(5) ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย

2 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืน
ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2 “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชพ้ืนที่อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่
อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่น
ตารางเมตรขึ้นไป

2 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนใน
การชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป

2 “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร
แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคา
ตอบแทนหรือไมก็ตาม

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมี
การเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่กอสราง ดัด
แปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่
ติดตอโดยสังเขปดวย

“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพ่ือประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียน
การใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะ
ใชในการดําเนินการได

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตาม
แบบแปลน

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลังตาน
ทานของสวนตางๆ ของอาคาร

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม
“ดัดแปลง” หมายความวา เปล่ียนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง

สัดสวน น้ําหนัก เน้ือท่ี ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการ
ซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปล่ียนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือสวนอื่นของโครง

สรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมี

เน้ือท่ีตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อ

ถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร
                                               
2 บทนิยาม บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
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“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผู
รับจางชวง

3 “ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย

3 “ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราช
บัญญัตินี้

“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหเปนนายตรวจ
4 “นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังให

เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง5แตงต้ังใหเปนนายชาง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถ่ิน เชน เทศ

บัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัตจิังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน
4 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา

(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําส่ังหรือแบบอื่นใดที่จะใช

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) กําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปนี้
                                               
3 บทนิยาม บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
4 บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
5 คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตินี้ แกไขเปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แหง พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545

DPU



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

1-4

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน
(2) อาคารของราชการสวนทองถ่ิน ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน
(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพ่ือสาธารณ

ประโยชน
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการ

กอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
(5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลง

ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ 

ชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
5.1 (8) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมี หรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ทั้งนี้ ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผัน
เง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร

6 มาตรา 8 เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เน้ือท่ี และที่ตั้งของอาคาร
(2) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(3) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(5) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การ

ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เน้ือท่ีของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย

ทางเทา ทาง หรือท่ีสาธารณะ
(9) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นดังกลาว
(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด
(11) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียน

การใชอาคาร
(12) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต

การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(13) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ผูครอบครองอาคาร และเจาของ

อาคาร

                                               
5.1 มาตรา 7(8) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
6 มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ

(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร
(16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดําเนินการตองทําการประ

กันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก
7 มาตรา 8 ทวิ เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบ

คุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดใน
ลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนเคร่ืองเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกัน เปนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง การอนุญาตใหใช การตรวจ
สอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับส่ิงนั้น ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะ โดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได

8 มาตรา 9 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10

ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นได

ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เร่ืองนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติ
ทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหมตามมาตรา 10
แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ

การยกเลิกขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตอง
ตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น

8 มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้

(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว

(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวเนื่องจากมีความจํา
เปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน

การออกขอบัญญัติทองถ่ินตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินตาม (2)
ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถ่ินนั้น
ทราบดวย

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวา
คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินนั้นแลว และใหราชการสวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือส่ัง
การตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง

                                               
7 มาตรา 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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9 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา ขอบัญญัติทองถ่ินใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 10(2) มีขอ
กําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือ
ทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถ่ินนั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินดัง
กลาวเสียใหมได

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถ่ินดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันรับแจงจาก
รัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถ่ินนั้น

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลว
โดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น

มาตรา 11 ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได

มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถาขัดหรือ
แยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใด
หรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมีกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินแลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และให
ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ

ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอัน
ยกเลิก

10มาตรา 13 ทวิ เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม ขอจํากัด หรือขอมูล

อื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)

(2) ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูลท่ีไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะ
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วา ผูไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

(4) ราชการสวนทองถ่ินอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตางๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได

10มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน

ตรอก ซอย ทางเทา หรือท่ีสาธารณะ หรือ
(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใด

หรือประเภทใด

                                               
9 มาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
10 มาตรา 13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถ่ินตอบขอหารือนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน

ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยถือปฏิบัติตาม
คําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถ่ิน ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถ่ินไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุให
ผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ

หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร

มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ
ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม แหงละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการและใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการ
และเลขานุการ

มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้ง

เพ่ิมขึ้นหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน

มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
11มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 10(2)

                                               
11 มาตรา 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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12(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
12(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระ

ราชบัญญัตินี้
13(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
13(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได

ใหนํามาตรา 17 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
14มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผังเมือง15 มีหนาที่ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ ในการปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย

หมวด 3
การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย

และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
16มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจง

ตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
17มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดใหมีการ

ตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมี
การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

16มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ

(1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะนอยกวาสองเมตร

18มาตรา 23
18มาตรา 24
19มาตรา 25 ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือ

มีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

                                               
12 มาตรา 18(3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
13 มาตรา 18(5) และ (6) บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
14 มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
15 คําวา “กรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตินี้ แกไขเปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แหง พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนา
ที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
16 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
17 มาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
18 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินส่ีสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา
และเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแต
กรณี

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา

19มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารที่ขออนุญาตนั้นมีลักษณะหรืออยูใน
ประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ให
เจาพนักงานทองถ่ินปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น

19มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข
เปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพ่ือใหถูกตองและเปนไป
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน
แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่น
คําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป

20มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับ
ใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ

21มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรมของอาคาร
ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยว
กับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

19มาตรา 29 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันส้ินสุด
การดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความความยินยอมของผูควบคุมงาน
มาดวย

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม

19มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน
ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับ
ใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น

                                                                                                                                                           
19 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดย
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
20 มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
21 มาตรา 28 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวา
จะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว

19มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารใหผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต

(1) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาต และไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหทําการ
แกไขเปล่ียนแปลงได

(2) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปล่ียนแปลงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว หรือ
(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณี

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการ

กระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา เปนการกระทําของผูอื่นซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวง
การกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม

19มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
22(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(2) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นทั้งนี้
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา 39
ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
ทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถ่ิน
มิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ตอไปได

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพ่ือกิจการอื่น
นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ

23มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสราง
ของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับ
อัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล

                                               
22 มาตรา 32(1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
23 มาตรา 32 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงาน
ผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา เพ่ือพิจารณาออกใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป

19มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือไดแจงให
เจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปล่ียนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปน
อาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม

19มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถนั้นเพ่ือการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะ
มีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม

19มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถา
ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ให
ดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น

19มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน

24มาตรา 37 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดก
ของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือ
ผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน

มาตรา 38 ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร แลวแตกรณี ผูไดรับใบอนุญาตตอง
เก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาว
หนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น

มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
หรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลวแตกรณี

                                               
24 มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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25มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และตองดําเนินการดังตอไปนี้

(1) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่น
เอกสารดังตอไปนี้ดวย

(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียน
ชื่อตามมาตรา 49 ทวิ

(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจง
เวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ

(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบ
คุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปนผูออกแบบและ

คํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร
นั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคารที่จะกอ
สราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผู
ออกแบบและคํานวณอาคารนั้น

(ช) วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว
(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่เปนการแจงการ

กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบที่

เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง

ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
25มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได
ยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราช
บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
และใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี

                                               
25 มาตรา 39 ทวิ มาตรา 39 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว เวนแตใน
กรณีดังตอไปนี้

(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกลํ้าที่สาธารณะ
(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือ

ที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(3) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการ

ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

26 หมวด 3 ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

26มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพ่ือประกอบกิจการโรง
มหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย

26มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตอ
อายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และให
ผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ

(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถ่ินแหงทอง
ที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด27

เปนกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง

มหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวนและ
ระยะหางของสิ่งของหรือสวนตางๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย ทางเขาออก ประตู ที่นั่งคนดู
ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

26มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชไดจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

                                               
26 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
27 คําวา “โยธาธิการจังหวัด” ในพระราชบัญญัตินี้ แกไขเปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” โดยมาตรา 47 แหง พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใด ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไป
ไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําส่ังไมอนุญาต

หมวด 4
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น

28มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจดําเนินการดังนี้

(1) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดัง
กลาว ระงับการกระทําดังกลาว

(2) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัด
ใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ

(3) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําส่ังตาม (1)

28มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายเวลา
ดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม

28มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคาร
มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8(11) หรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10

28มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจดังตอไปนี้

(1) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวงพนไป
ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 โดยใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

(2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไวใน
บริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับ
ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคล
ดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือผู
ซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ินไมได

                                               
28 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและส่ิงของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึดและ
เก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของ
มิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวน
ทองถ่ินนั้น เพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

28มาตรา 44 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือท่ีไมไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ จนกวา
จะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว

28มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผู
ครอบครองพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา 34 ระงับการกระทํานั้น และส่ังใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงพ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา 43
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได
กอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และถาอาคารนั้นอาจเปนภยันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา 42
มาใชบังคับโดยอนุโลม

29มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การ
ปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัด
น้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดังนี้

(1) มีคําส่ังหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณประกอบ
ตางๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น

(2) มีคําส่ังใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยหรือ
สามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถ่ินจะขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคาร
นั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังหาม
ใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว

30มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา

                                               
29 มาตรา 46 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
30 มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึก
และใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาคําส่ังหรือหนังสือแจง แลวแต
กรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือ
เปล่ียนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําส่ังหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศ
ดังกลาว

31มาตรา 47 ทวิ การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ส่ังใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระ
ราชบัญญัตินี้ หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตองรับคําส่ังดังกลาว ณ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว
และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําส่ังไดทราบคําส่ังนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว

มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้ง
อาคารที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

32มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถ่ิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจ
แตงต้ังวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง

33มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ินไดดําเนินการตามมาตรา 40
มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยวาผู
รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุมงาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวน
รวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง เพ่ือพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและ
สภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก

หมวด 5
การอุทธรณ

34มาตรา 50 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย

เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

                                               
31มาตรา 47 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
32 มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
33 มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
34 มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอก
ชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง (1) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรือ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด

35(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนผูแตงต้ัง ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถ่ิน

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม

มาตรา 51 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยว

ของเพ่ือประกอบการพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมายจะเขาไป
ในอาคาร หรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได

36มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

37มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําส่ังจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ
คําส่ัง

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินผูออกคําส่ังดังกลาว และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ได
รับอุทธรณ

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลว
แจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ิน

ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนประการใด ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได

                                               
35 มาตรา 50(2) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
36 มาตรา 51 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
37 มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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ใหนํามาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม

หมวด 6
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ 38

มาตรา 53 ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคาร เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง
หรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

มาตรา 54 เมื่อมีเหตุผลอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายเสร็จแลวนั้น ได
กระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปล่ียนการใชโดยฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา 46 ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจ
อาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

มาตรา 55 ในการปฏิบัติการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายชางหรือนายตรวจตองกระทําการในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
39มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
39มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระ

ราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด 7
เขตเพลิงไหม

มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศแสดง
เขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิง
ไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้

40มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหม ระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือท่ีไดแจงไวนั้นตามระยะ
เวลาดังกลาวดวย

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก

(1) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพ่ืออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว

มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชน
ในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
                                               
38 ช่ือของหมวด 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
39 มาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
40 มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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สะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถ่ินเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะ
กรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ินแลว ใหเสนอความเห็นพรอมทั้งขอ
สังเกตตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม
ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่เกิดเพลิงไหม

มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง เปนอัน
ยกเลิก

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหมีการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
อีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทํา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว

41มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
42มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามประกาศใชบังคับแผนผัง

ปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพ่ือใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผัง

ปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม  แตถา
ไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาว
ที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการจายเงินคาทดแทน

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดเร่ิมตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศ
ดังกลาวเปนอันยกเลิก

มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพ่ือใชประโยชนตามที่กําหนด
ในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่นั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญตัินี้ในทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถา
ตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 58 ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่
เจาพนักงานทองถ่ินมีประกาศนั้น

                                               
41 มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
42 มาตรา 60 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 8
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา 63 ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย
กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและ
ชวยเหลือตามสมควร

มาตรา 64 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพจิารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

43มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามา
จัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตาม
หลักเกณฑ และอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน

หมวด 9
บทกําหนดโทษ

44มาตรา 65 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา
52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34
หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

45มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

45มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

45มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 46 ทวิ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 46 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละ
ไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

                                               
43 มาตรา 64 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
44 มาตรา 65 มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
45 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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46มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 โดยมิไดอยูในระหวาง
การอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะได
ปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน

47มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือ
มาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

มาตรา 68 ผูใด
(1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 51(2)

โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
(2) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบ

หมาย เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แลวแตกรณี

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

มาตรา 69 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญตัินี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ ผูกระทําตองระวางโทษ
เปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ

48มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพ่ือใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคา
ตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ

48มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวา เปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือ
ผูอุทธรณ ตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําส่ังของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการ
กระทําของผูอื่น

มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย

มาตรา 73 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่
อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูก
กระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา

49มาตรา 74 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ

ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ

                                               
46 มาตรา 66 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
47 มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
48 มาตรา 70 มาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
49 มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด

ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึ่ง
มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีมีอํานาจเปรียบเทียบได

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผูเสียหาย ถามี
ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ

ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่ง
ผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ ใหดําเนินคดี
ตอไป

คาปรับท่ีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน

บทเฉพาะกาล

มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับ
ใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีคําส่ังตามมาตรา 27 เพ่ือใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป

มาตรา 76 อาคารซึ่งไดรับใบอนญุาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลวกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
มาตรา 32 วรรคสอง

มาตรา 77 ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแต
วันที่ไดรับคําส่ัง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาทองถ่ินหรือ
ประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน

(2) มีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใชบังคับ ใหเจา
ของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปล่ียนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแต
วันที่ไดรับคําส่ัง
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(3) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินงานเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจกอให
เกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง

(4) มีคําส่ังใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑ วิธีการ
เง่ือนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับ
ยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังใหผูนั้น
รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาว ผูนั้นตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
รื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย และให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้น เพ่ือเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถ่ินได แตที่ดินนั้นยังคงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน

สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกัน แตตองไมเกินสิบป การตอระยะเวลาเชา
จะกระทํามิได เมื่อส้ินกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน ขนยายอาคารหรือส่ิงปลูกสราง
ของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจา
พนักงานทองถ่ินเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 78 ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคบั เปนอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังซึ่งไดออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหม พุทธศักราช 2476 ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขดัหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 80 ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช
2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือ
วาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติในทองที่นั้นแลว

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย

รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช
2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการ
จราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 80 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522
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อัตราคาธรรมเนียม

(1) ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 200 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 100 บาท
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 50 บาท
(4) ใบอนุญาตเคล่ือนยาย ฉบับละ 50 บาท
(5) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ฉบับละ 200 บาท

50(6) ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท
51(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท
51(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท

(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
(8) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)

52(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6 ทวิ)
(9) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสราง หรือสําหรับสวนที่มี

การดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร

คิดตามพื้นที่ของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร

คิดตามพื้นที่ของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกชั้น

ใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด
คูณดวยสวนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอ
ระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง
คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม
ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง

                                               
50 อัตราคาธรรมเนียม (6) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
51 อัตราคาธรรมเนียม (6 ทวิ) และ (6 ตรี) บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
52 อัตราคาธรรมเนียม (8 ทวิ) บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพ่ิมเติมบท
บัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร แทน
การขออนุญาต เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นใน
การบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่
เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราช
บัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 39 วันที่ 6 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เน่ืองจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมีความเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่
ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม
โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  นอกจากนี้ กฎหมายวา
ดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปน
ฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชใน
การขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองเลนในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใด
เพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 42ก วันที่ 15 พฤษภาคม 2543
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัย   นาย อรุณ ศิริจานุสรณ 
อายุ   31 ป 
สถานภาพ  อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาการบริหารทรัพยสิน 
สังกัด   ภาควิชาการบริหารทรัพยสิน คณะบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ระดับมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (การใชประโยชนที่ดินและที่อยูอาศัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กําลังศึกษา) 
 
ทุนการวิจัย  สถาบันวิจัย มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิต 
 
ผลงานวิชาการ  

1. การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาการ สถาบันศาสนา 
2. การบริหารทรัพยากรกายภาพผนังเปลือกนอกอาคารสูง 
3. ขีดความสามารถทางสังคม สําหรับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก 
4. พัฒนาการ วิถีการดําเนินชีวิต การอยูอาศัย กิจกรรม และการใชประโยชนที่ดิน

ชุมชน ซอยประชาชื่นนทบุรี 8 
5. แนวทางการบริหารจัดการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอยของการเคหะแหงชาติใน

อนาคต (ทุนวิจัยการเคหะแหงชาติ) 
6. การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเขตศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานครกับการ

ดําเนินการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
เอกสารคําสอน  

1. PM 303 เลมที่ 1 กฎหมายและการระงับขอพิพาทอสังหาริมทรัพย 
2. PM 303 เลมที่ 2 กฎหมายและการระงับขอพิพาทอสังหาริมทรัพย 
3. PM 305 เลมที่ 1 สถาปตยกรรมและวิศวกรรมงานระบบเบื้องตน 
4. PM 305 เลมที่ 2 สถาปตยกรรมและวิศวกรรมงานระบบเบื้องตน 
5. PM 306 การบริหารจัดการงานกอสราง 
6. PM 302 เลมที่ 1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเบื้องตน 
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