การตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษด้านน้าเสียที่ไม่ใช่แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นายเชิดชาย นันทบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 กาหนดแหล่งกาเนิดมลพิษ ดังนี้
1. แหล่งกาเนิดมลพิษทั่วไป
“มาตรา 4 วรรคเจ็ด แหล่งกาเนิดมลพิษ หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถาน
ประกอบกิจการใดๆหรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ”

2. แหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยมลพิษที่จะระบายออกสู่ภายนอก ได้แก่
2.1 แหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
(1) ยานพาหนะ
“มาตรา 64 "ยานพาหนะที่จะนามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่กาหนด
ตามมาตรา 55”

(2) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ
“มาตรา 68 วรรคหนึ่ง "ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใด ที่อยู่ในสภาพเป็นควัน
ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศ ไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกาเนิดที่กาหนดตาม มาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกาหนด โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐาน
นั้นยังมีผลใช้บังคับตาม มาตรา ๕๖ หรือมาตรฐาน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดเป็นพิเศษสาหรับเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๕๘”

(3) แหล่งกาเนิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน
“มาตรา 68 วรรคสาม "ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งกาเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียง
หรือ ความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่กาหนดตาม มาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วน
ราชการใดกาหนดโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตาม มาตรา ๕๖ หรือ มาตรฐาน ที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาหนดเป็นพิเศษสาหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘ ด้วยโดยอนุโลม”

2.2 แหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการระบายน้าเสียออกสู่ภายนอก
“มาตรา 69 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดประเภท
ของ แหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขต
ที่ตั้ง แหล่งกาเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งที่กาหนดตามมาตรา ๕๕หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใด
กาหนดโดย อาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาหนดเป็นพิเศษ สาหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘”

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้ให้อานาจเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษไว้ตามมาตรา 82 ในการตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษด้านน้าเสีย ดังนี้
มาตรา 82 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในอาคารสถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกาเนิดมลพิษหรือเขต
ที่ตั้งของระบบบาบัดน้าเสีย หรือระบบกาจัดของเสียบุคคลใดๆในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์
ตกหรือในระหว่างเวลาทาการเพื่อตรวจ สภาพการทางานของระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียระบบ
บาบัดอากาศเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่นรวมทั้ง
ตรวจบันทึกรายละเอียดสถิติหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของ ระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวหรือ
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองผู้ควบคุมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการระบบบาบัดน้าเสียหรือ กาจัดของเสียจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบาบัด
อากาศเสียระบบกาจัดน้าเสียหรือระบบบาบัดของเสีย หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียหรือมลพิษอื่นแต่ถ้าแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงาน อุตสาหกรรมให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปหากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานไม่
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของตนให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ได้
อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษนั้น กาหนดการตรวจสอบควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษ
ที่ถูกกาหนดให้เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการระบายมลพิษอกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในมาตรา 55 ในแต่ละประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ซึ่งขอ กล่าวถึง เฉพาะสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และข้าราชการสังกัดสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ในตาแหน่ง นักวิชาก ารสิ่งแวดล้อมระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งดารงตาแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
“มาตรา 4 วรรค ยี่สิบ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535”
“ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535”

ขันตอนการเข้าตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษด้านน้าเสีย
1. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจ้งไปยังแหล่งกาเนิดมลพิษให้ทราบว่า จะเข้าตรวจสอบ
ด้านการควบคุมน้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม กฎหมาย โดยระบุเอกสาร หรือข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
ไปในหนังสือ แจ้งตรวจสอบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ อาจะระบุวันเวลาเข้าตรวจสอบ หรือระบุ
ช่วงเวลาเข้าตรวจสอบก็ได้
2. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เข้าตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษตามที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องแสดงบัตร
ประจาตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ จะแสดงบัตรพร้อมแนะนาตัวเมื่อเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อื่น
ที่เข้าร่วมนั้นอาจมิใช่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก็ได้
“มาตรา 84 วรรคหนึ่ง “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้อง
แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ”

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
คือ การเข้าตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษ
ให้ ตรวจสอบโดยมี เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ เป็นผู้นาตรวจ ถ้าไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครองครองสถานที่
เป็นผู้นาตรวจสอบ ให้มี บุคคลอื่นอย่างน้อย 2 คนซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมลพิษร้องขอมาเป็นพยาน ในระหว่าง
การตรวจสอบ
“มาตรา 86 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 วรรค 1 หรือมาตรา 65 และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 82(1) ให้ทาต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ทาต่อหน้า
บุคคลอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน”

3. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สอบถามข้อมูลทั่วไปของแหล่งกาเนิดมลพิษ ที่ตั้ง ประเภทกิจการ
รายละเอียดระบบบาบัดน้าเสีย ว่า มีระบบบาบัดน้าเสียหรือไม่ กรณี มีระบบบาบัดน้าเสียมีการระบายน้า ทิ้ง
ออกสู่ภายนอกหรือไม่ และอื่นๆ เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
4. ตรวจสอบภาพการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย และเก็บตัวอย่างน้าทิ้งที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกเขตที่ตั้ง เพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ
กรณีแหล่งกาเนิดมลพิษแจ้งว่าไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ให้ทาการตรวจสอบรอบๆ
พื้นที่
บ่อบาบัดน้าเสีย ว่ามีท่อที่อาจระบายน้าทิ้งออกได้หรือไม่ หรือมีการจัดการน้าทิ้งไปใช้ประโยชน์อย่างไร
หากไม่มีการระบายและไม่อาจระบายออกสู่ภายนอกได้ จะไม่เก็บตัวอย่างน้าทิ้งก็ได้
5. บันทึกข้อมูล สรุปข้อมูลแล้วเสร็จให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอบแหล่งกาเนิดมลพิษหรือผู้นาตรวจ
ตรวจสอบลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องตรงกัน หากไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบของสถานที่เป็นผู้นา
ตรวจให้มีพยานลงลายมือชื่อจานวน 2 คน ในแบบบันทึก แล้วมอบสาเนาให้แหล่งกาเนิดมลพิษเก็บไว้เป็น
หลักฐานการเข้าตรวจสอบ 1 ชุด
6. เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ได้ ผลคุณภาพน้าทิ้งจากห้องปฏิบัติการแล้ว ให้ดาเนินการสรุปผล
การตรวจสอบพร้อมผลคุณภาพน้าเสนอผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) พิจารณา
6.1 กรณีผลคุณภาพน้าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน เสนอให้พิจารณาสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผล
การตรวจสอบไปยังแปล่งกาเนิดมลพิษรับทราบ
6.2 กรณีผลคุณภาพน้าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เสนอให้พิจารณาแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน ตามบัญญัติไ ว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ในขั้นตอนถัดไปจะกระทบสิทธิของแหล่งกาเนิดมลพิษ
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พงศ. 2535 มิได้บัญญัติให้โต้แย้งสิทธิได้
จึงต้องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาปฏิบัติ
“มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู
่ กรณีเจ ้ าหน ้ าที่ต ้ องให ้ คู ่ กรณีมีโอกาสที่จะได ้ ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง พยานหลักฐานของตน”

กรณีแหล่งกาเนิดมลพิษ แจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษตรวจสอบ มีข้อโต้แย้งสิทธิได้ดังนี้
(1) โต้แย้งว่า ในช่วงที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเข้าเก็บตัวอย่างน้าทิ้ง อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไขระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
(2) โต้แย้งว่า ไม่เห็นด้วยกับจุดเก็บตัวอย่างน้าทิ้งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
หรือผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่สอดคล้องกันผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้า
ของแหล่งกาเนิดมลพิษทั้งที่เก็บตัวอย่างในวันและเวลาเดียวกัน
แหล่งกาเนิดมลพิษแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานมาในระยะเวลาที่กาหนด
ภายใน 15 วัน หากพื้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งผลพร้อมออกคาสั่ง
ทางปกครองไปยังแหล่งกาเนิดมลพิษ

7. คาสั่งทางปกครอง
7.1 เมื่อแหล่งกาเนิดมลพิษไม่ใช้สิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน หรือแจ้งสิทธิโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานแล้ว วินิจฉัย ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของเจ้าพนักงานควบควบคุมมลพิษ
หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้าทิ้งหลังจากผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาโต้แย้งสิทธิและผล
คุณภาพน้าที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบสรุปผล
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อพิจารณาออกคาสั่งทางปกครอง
ในกรณีมีคาสั่งให้ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงตามมาตรา 82(2) กาหนดระยะเวลาปฏิบัติตามคาสั่ง 120 วัน
นับจากวันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษได้รับหนังสือ ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุม
มลพิษ
7.2 กรณีแหล่งกาเนิดมลพิษไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ
สรุปผลนาเสนอผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
(สุราษฎร์ธานี) เพื่อพิจารณาออกคาสั่ง
ทางปกครอง ในกรณีมีคาสั่งให้ติดตั้ง จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามมาตรา 70 กาหนดระยะเวลาปฏิบัติตาม
คาสั่ง 240 วัน นับจากวันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษได้รับหนังสือ ตามแนวทางปฏิบัติ
ของกรมควบคุมมลพิษ
“มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษที่กาหนดตาม มาตรา ๖๙ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบาบัด น้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกาหนดเพื่อการนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะ
กาหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุมการดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียที่กาหนดให้ทาการ
ก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้ มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ในกรณีที่แหล่งกาเนิดมลพิษใดมีระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียอยู่แล้ว
ก่อนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษเพื่อ ตรวจสอบหากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่
สามารถทาการบาบัดน้าเสียหรือกาจัดของเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่กาหนดไว้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องดาเนิน การแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าหน้าพนักงานควบคุมมลพิษกาหนด” โดย

8. การขยายระยะเวลาปฏิบัติตามคาสั่ง
ระหว่างที่แหล่งกาเนิดมลพิษปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการ จัดให้มี ระบบ
บาบัดน้าเสีย หรือซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย แต่ อาจจะไม่แล้วเสร็จได้ทันเวลาที่กาหนดไว้
ในคาสั่ง แหล่งกาเนิดมลพิษมีสิทธิในการขอขยายระยะเวลาในการดาเนินการ ดังบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามมาตรา ๖๕
“มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลานั้นได ้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่
อาจขยายโดยกาหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก ่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลง
ตามนั้น”

9. การอุทธรณ์คาสั่ง
การอุทธรณ์คาสั่ง แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ การอุทธรณ์คาสั่งให้ ให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามมาตรา
70 และการอุทธรณ์คาสั่งให้แก้ไข ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย ตามมาตรา 82(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
9.1 การอุทธรณ์คาสั่ง ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ระบุขั้นตอนไว้เฉพาะ จึงต้องใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นแนวทางปฏิบัติ

(1) ให้แหล่งกาเนิดมลพิษยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่อผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
(สุราษฎร์ธานี) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
“มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองใดไม ่ได้ออก โดยรัฐมนตรีและไม ่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอน
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้ เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว”

(2) ผู้ทาคาสั่ง ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
(สุราษฎร์ธานี) พิจารณา
ทบทวนคาสั่งฯ และมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์ กรณีเห็นด้วย
กับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เปลี่ยนแปลงคาสั่งทางฯ ตามความเห็นของตนภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
(3) กรณีผลการพิจารณาไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้ทาคาสั่ง
คือผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
(สุราษฎร์ธานี) รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไป ตาม ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจาก
วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณาคาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่เวลาที่ได้รับรายงาน
“ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ให้เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ (14)
ผู้บังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขั้นไปชั้นหนึ่ง และแต่กรณีในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่อื่น
นอกจากกาหนดไว้ข้างต้น..”

กรณีมีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาข้อโต้แย้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ให้ผู้พิจารณา
อุทธรณ์มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเบื้องต้นก่อนครบกาหนดเวลา และให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไป
อีก 30 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดตามมาตรา 45 วรรคสอง
มาตรา 45 วรร คสอง “ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม ่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ ์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนก็ให้เร่ง
รายงานความเห็นพร ้อมเหตุผลไปยังผู ้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ ์ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให ้ผู้มีอานาจพิจารณา
คาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ ้ามีเหตุจาเป ็นไม่อาจพิจารณาให ้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผ้มู ีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผ้อู ุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ กาหนดเวลาดังกล่าว”

9.2 การอุทธรณ์คาสั่งตามมาตรา 92(2)
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษได้รับคาสั่งให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข
ระบบบาบัดน้าเสีย ตามมาตรา 82(2) และไม่พอใจในคาสั่ง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ตามม าตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยมีกาหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง ฯ
มาตรา 87 “เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสียหรือกาจัดของเสียผู้
ควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๘๒(๒) (๓) (๔) หรือ(๕) มีสิทธิร้องคัดค้าน
คาสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษถ้าผู้ร้อง
คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ
แจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”

คณะกรรมการควบคุมมลพิษแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ออกคาสั่งทราบภายใน 15 วัน
นับแต่คณะกรรมการควบคุมมลพิษได้รับคาร้อง และให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่ง
เอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษภายใน 30 วัน
คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาคาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับคาอุทธรณ์ และแจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ออกคาสั่ง
9.3 ผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัย ให้มีสิทธิอุท
ธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาย ใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ ให้รัฐม นตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคาอุทธรณ์และมีคาวินิจฉัย
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ
10. การปฏิบัติตามผลการการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
10.1 กรณีปฏิบัติตามคาสั่ง โดยน้าทิ้งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ให้รายงาน
ข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาและขออนุมัติยุติคาสั่ง โดยแจ้งผลการตรวจสอบและแจ้งยุติคาสั่งไปยังเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษทราบ
10.2 กรณีไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ได้แก่ การไม่ดาเนินการให้มีระบบบาบัดน้าเสีย การไม่ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบาบัดน้าเสีย หรือการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย การปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาบัดน้าเสีย
ไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด หรือดาเนินการแล้วน้าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ให้เสนอ
ดาเนินการบังคับทางปกครอง โดยออกเป็นคาสั่งปรับทางปกครอง จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษจะได้ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
อ้างอิง
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
2. ขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
ธันวาคม 2556

