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กฎหมายและระเบียบ 

การผลิตพลงังานไฟฟา้จากขยะ 
 

การศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นการด าเนินงานภายใต้ 
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership: 
4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  โดยได้มีการจ าแนกกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) การก าหนดภารกิจหน้าที่ของ อปท. 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

การก าหนดภารกิจหน้าที่ของ อปท. 

การส่งเสริมการลงทุน 
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การรวบรวม เก็บ และขนส่งขยะ 

การก าจัดขยะ 

4 
การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
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(2) การรวบรวม เก็บ และขนส่งขยะ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  

 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับใน

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอย

ทั่วไปเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 

2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
 

(3) การก าจัดขยะ 

 พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2553 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 
พ.ศ. 2560  

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่การออกแบบ และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย พ.ศ. 2560 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นส าหรับ
เชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยชุมชน พ.ศ. 2561 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างสถานที่
คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะเบื้องต้น 
พ.ศ. 2561 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผา
อย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561 
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุม

ก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ส าหรับการ

ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการ

ปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560  

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้เตาเผา
มูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออก
สู่บรรยากาศ พ.ศ. 2553 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2562 
กรณีโรงคัดแยกขยะที่มีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดก าลังแรงม้าตามที่กฎหมายนี้
ก าหนด - ดูประกาศภายใต้กฎหมายนี้ ในหมวดการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า
จากขยะ - 

(4) การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

 กฎกระทรวง ฉบับที่  1 และฉบับที่  2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร  
พ.ศ. 2553  

 กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร  
พ.ศ. 2560 
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 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2562  

       ประเภท ชนิด จ าพวก โรงงาน 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535 

    ที่ตั้งโรงงาน 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน  

ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่
ชุมชน พ.ศ. 2545 

สิ่งแวดล้อม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้อง
ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติ พ.ศ. 2544 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ. 2550 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่
ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2553 

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และ
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หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการสอบ
มาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบ
บ าบัดมลพิษน้ า หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2556 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2552 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2551 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ก าหนดให้กิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดประเภทและ
อายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2555  

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2559 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ 
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
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 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้น
ไป พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจัดท าและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2561 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2561 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง สูตรการค านวณอัตราการ
รับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTV) ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTV ประจ าปี 2563 

 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2553) 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมใน
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า วิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์ (Grid-connected inverter) ระบบ
แรงดันต่ า พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท า
ความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 
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 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนการ
ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาต
ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2560 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน ส าหรับโครงการ
หรือกิจการหรือการด าเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. 2562 

 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน) 

 ค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ที่ 61/2555 เรื่อง ก าหนดแนวทาง
การก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้
บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส าหรับการประกอบกิจการบาง
ประเภท 

 (5) การส่งเสริมการลงทุน 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 

(กระทรวงการคลัง) 
 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ 

การส่งเสริมการลงทุน 

 ส าหรับสาระส าคัญของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้า
จากขยะมีมาตราการและสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง ดังตารางในหน้าถัดไป 
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สรุปสาระส าคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

กฎหมาย  สาระส าคัญ 
1. การก าหนดภารกิจหน้าที่ของ อปท. 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
     ก าหนดให้เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและ 
ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 

     ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และพัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

     ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ  
ตามแผนพัฒนาจังหวัด บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล ก ากับดูแลการบริหารราชคารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และก าหนดให้นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่บริหารราชการตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และควบคุมดูแลการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

     ก าหนดให้สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และ 
ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน  
ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

     ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

     ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และก าหนดให้
กรุงเทพหานครมีอ านาจหน้าที่ในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
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กฎหมาย  สาระส าคัญ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

     ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และก าจัดมูลฝอยหรือ  
สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

2. การรวบรวม เก็บ และขนส่งขยะ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 
 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เกิดความ
รอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบท
ก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ โดยจัดให้มีถุงหรือภาชนะรองรับมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ จัดให้ที่พักมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย และตั้งอยู่
ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปจะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน 
ไม่รั่วซึม ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาด มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน  

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 

     ก าหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยทั่วไป และก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อย่างน้อย 2 คน ในกรณีราชการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน และต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงานทุก 5 ปี จากหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
มาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไป
เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้ผู้ขนส่งทั่วไปและผู้ก าจัดต้องมีมาตรการในการก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง 



2-10 

กฎหมาย  สาระส าคัญ 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535  

 
 

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

     ก าหนดข้อห้ามเพ่ือการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะทั้งในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดิน 
และเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ก าหนดการห้ามท้ิงสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

     ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการคัดแยกเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ รวมทั้งก าหนดให้มีอ านาจ  
น าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ โดยมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอย  
แต่ละประเภท การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะกันน้ าและปิดอย่างมิดชิด ป้องกันไม่ให้มูลฝอย น้ า หรือ  
สิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 
ให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
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กฎหมาย  สาระส าคัญ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

     ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบการบริหารงาน  
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

     ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ หากโครงการหรือกิจการใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรือ
อนุญาตตามกฎหมาย 

3. การก าจัดขยะ 
 พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ การออกแบบก่อสร้าง และการ
จัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นส าหรับพ้ืนที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ออกแบบ ก่อสร้าง และ
จัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในกรณีที่จ้ างบุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการ
บริหารจัดการสถานที่ ผู้ว่าจ้างควรก าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างเพ่ือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับก ารเก็บ
ตัวอย่าง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสัญญาจ้าง หรือกรณีมีเหตุร าคาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่การออกแบบก่อสร้าง และการ
จัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 
พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้พิจารณาพื้นท่ีที่จะใช้เป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผาให้ความสอดคล้องตามกฎหมาย  

กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผาเข้าข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูล
ฝอยเป็นเชื้อเพลิง ให้พิจารณาความเหมาะสมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) ของกระทรวงพลังงานด้วย และก าหนดให้
ออกแบบก่อสร้าง และจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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กฎหมาย  สาระส าคัญ 
 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนว

ทางการบริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้ประเภทของเสียอันตรายชุมชนตามแนวทางนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง กลุ่มหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ทุกชนิด และกลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชนเกิดความเข้าใจและจดจ าได้ง่ายในการ
ร่วมกันจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การจัดเตรียมภาชนะแยกท้ิง การเก็บรวบรวม และน าไปก าจัดตามข้ันตอนการจัดการของ
เสียอันตรายจากชุมชนที่ได้ก าหนดไว้ 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่การออกแบบ และก่อสร้างสถานี
ขนถ่ายมูลฝอย พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นสถานีขนถ่ายให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารโรงงาน ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ
สถานที่ ผู้ว่าจ้างควรก าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างเพ่ือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง และการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสัญญาจ้าง หรือกรณีมีเหตุร าคาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นส าหรับ
เชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยชุมชน พ.ศ. 2561 

     ก าหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของเชื้อเพลิงขยะ วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี และการ
ขนส่งเชื้อเพลิง 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้าง
สถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะเบื้องต้น 
พ.ศ. 2561 

     ก าหนดให้มีการออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ ในกรณีที่มีการว่าจ้าง
บุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการสถานที่ ผู้ว่าจ้างควรก าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างเพ่ือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสัญญาจ้าง หรือกรณีมีเหตุร าคาญตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทาง
ในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่าง
มีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561 

     ก าหนดองค์ประกอบส าคัญและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผา ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยเตาเผากลุ่มท่ี 4 มีความสามารถใน
การเผามากกว่า 50 ตันต่อวัน สามารถก าจัดขยะและผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 
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กฎหมาย  สาระส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 
 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เกิดความ
รอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบท
ก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้การก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและการเผาไหม้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนด คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
2560 

     ก าหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยทั่วไป และก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อย่างน้อย 2 คน ในกรณีราชการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน และต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงานทุก 5 ปี จากหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกสถานที่ส าหรับ
การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
พ.ศ. 2560 

     ห้ามใช้พ้ืนที่ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงนี้เป็นสถานที่ที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสถานที่ฝังกลบจะต้องอยู่ห่างจาก
สถานที่ พื้นที่ หรือเขต และต้องมีลักษณะที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงนี้ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย 
และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้การออกแบบและก่อสร้างหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอยลงสู่ดินและ
น้ าใต้ดิน และระหว่างก่อสร้างและก่อนเปิดใช้งานระบบฝังกลบจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของระบบเป็นระยะ และก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท าการ ติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบ (Monitoring Well)  
เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินอย่างน้อย 3 บ่อ และรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและ 
ฤดูร้อน 
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 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535  

 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

     ก าหนดข้อห้ามเพ่ือการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะทั้งในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดิน 
และเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ก าหนดการห้ามท้ิงสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย    

     ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คัดแยกเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ รวมทั้งก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้ก าจัดมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอย หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และก าหนดให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง มีหน้าที่
แนะน าและก ากับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ในการก าจัดมูลฝอย เพ่ือระบบจัดการและ
ก าจัดที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการจะต้องจัดท าข้อเสนอเพ่ือให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

 

     ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบการบริหารงานด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ ยวข้อง
กับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้
มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

     ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ หากโครงการหรือกิจการใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย 
ส าคัญอ่ืนของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
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 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้เตาเผามูล
ฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่
บรรยากาศ พ.ศ. 2553 

     ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเก่าและเตาเผามูลฝอยใหม่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอาก าศเสียออกสู่
บรรยากาศ และห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผามูลฝอยปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศเว้นแต่อากาศเสีย จะมีลักษณะที่
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย แต่ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง (Dilution) 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 

     ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเก่า เตาเผามูลฝอยใหม่ และเตาเผามูลฝอยเก่าเฉพาะส่วนที่มีการ
ขยายกิจการ วิธีการค านวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดและการตรวจวัดอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผามูลฝอย 

4. การก าจัดขยะ 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร  

พ.ศ. 2514  
     ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการจดทะเบียนเครื่องจักรรวมตลอดถึงการประทับหรือท าเครื่องหมายการจดทะเบียนไว้ที่
เครื่องจักร และการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 
 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

     ก าหนดให้เครื่องจักรจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า กิจการอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็น
เครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได ้
 
 
     ให้เจ้าของเครื่องจักรที่ประสงค์จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรยื่นค าขอตามแบบ อ.1/1 จ านวน 3 ฉบับพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีระบุไว้ในค าขอ ต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรนั้นตั้งอยู่ 

 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร  
พ.ศ. 2553 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักรแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร ณ สถานที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ 
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 กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร  
พ.ศ. 2560 

     ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร ได้แก่ ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
เครื่องจักรหรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน ค่าออกใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการ  
จดทะเบียนเครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ค่าออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ค่าออกใบแทนใบอนุญาตเป็น
ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ค่าจดทะเบียนใหม่ ค่าจดทะเบียนการจ านองหรือ
ขายฝากเครื่องจักร ค่าจะทะเบียนโอนสิทธิรับจ านองเครื่องจักร ค่าตรวจสอบเอกสารซึ่งนายทะเบียนรักษาไว้ และค่าคัดส าเนาเอกสาร
พร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522      เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการ
สถาปัตยกรรม ในการก่อสร้างอาคาร 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 

     ก าหนดให้ยกเลิกการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกประเภท โดยโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับการยกเว้น ต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และ
ก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ให้ด าเนินการ
เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 
 
 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2562 
 
 
 

     ก าหนดให้โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล ป้องกันเหตุ
เดือนร้อนร าคาญ ป้องกันความเสียหาย และป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
      
     ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ให้ มีการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่
จ าเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการ โดยฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก โดยการปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ยกเลิกการก าหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
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 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2562 
     แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดกลไกเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการด าเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าวได้ 

ประเภท ชนิด จ าพวก โรงงาน 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

      
     ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็น
โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 และโรงงานจ าพวกท่ี 3 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2548) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 

     ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 88 เป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะถือ
เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 

ที่ตั้งโรงงาน 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 

 
     ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 และโรงงานจ าพวกที่ 3 ในบริเวณที่ก าหนด และโรงงานจ าพวกที่ 3 จะต้องตั้งอยู่ใน
ท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดย
ไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายเหตุร าคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย ก าหนดให้ลักษณะอาคารโรงงาน เครื่องจักร 
เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน และการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้ต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวงนี้ก าหนด 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  
การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่
ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรม
บริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่
ชุมชน พ.ศ. 2545 

     ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นโรงงานกลุ่ม ข คือโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน ที่ด าเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ หรือเพ่ือสนับสนุนการอุปโภคบริโภค 
หรือการท่องเที่ยวของชุมชน 

สิ่งแวดล้อม 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ 
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติ พ.ศ. 2544 

      
     ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 88 ที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 29 เมกะวัตต์ขึ้นไป ที่อยู่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม
อุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอ่ืนตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนด ต้องตรวจวัดความทึบแสง หรือฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซออกซิเจน (O2) 
โดยใช้เครื่องเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) 
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 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ. 2550 

     ก าหนดให้ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : 
CEMS) เป็นระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยโรงงานที่
อยู่ในเขตที่ตั้งต่าง ๆ จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปยังศูนย์รับข้อมูลในเขตที่ตั้งของตน 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสาร
มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2553 

     ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่มีก าลังผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป จัดท ารายงานมลพิษน้ า และมลพิษ
อากาศ 

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  

การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล
ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 

      
     ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 14 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจ าโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศหรือที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและ 
การสอบมาตรฐานของบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 

     ก าหนคุณสมบัติผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และผู้ปฏิบัติประจ าระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
และก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่
ด ารงต าแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และผู้ปฏิบัติงาน
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ประจ าระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานแต่งตัง้ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษ
น้ า หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

     บุคคลที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการ
จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมสามารถขอขึ้นทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด โดยหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนมีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสือ และสามารถต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดให้ผู้
ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า หรือผู้ควบคุมระบบ าบัดพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างในโรงงานได้ไม่เกิน 5 โรงงาน 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2556 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะต้องแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และแจ้งครั้งต่อไปทุก ๆ ระยะ 3 ปี 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550  

     ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการในการออกใบอนุญาต และก าหนดให้คณะกรรมการประกาศก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขนาด
และลักษณะของกิจการพลังงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการ
แข่งขันของกิจการแต่ละประเภท และอาจก าหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะราย 

 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดประเภท ขนาด 
และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

     ก าหนดให้กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่าหนึ่งพันกิโลโวลด์แอมแปร์  กิจการผลิตไฟฟ้าก าลังการ
ผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่าหนึ่งพันกิโลโวลด์แอมแปร์น าไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง กิจการจ าหน่ายไฟฟ้าที่
มีขนาดการจ าหน่ายไฟฟ้าต่ ากว่าหนึ่งพันกิโลโวลด์แอมแปร์โดยผ่านระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติ
ไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง เป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. 2551 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนด ณ ส านักงาน หรือ
ส านักงานประจ าเขต หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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พลังงาน เรื่อง ก าหนดให้กิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
เป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 

     ก าหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 วรรคสาม เป็นกิจการที่ต้องแจ้งต่อส านักงาน 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การก าหนดประเภทและ
อายุใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551 

     ก าหนดให้ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาต
ควบคุมระบบไฟฟ้า มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต โดยการพิจารณาใบอนุญาตจะค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน  
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแข่งขันของกิจการแต่ละประเภท 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าที่ประสงค์จะโอนสิทธิตามใบอนุญาตไปให้บุคคลอ่ืน ยื่นค าขอโดยระบุประเภทของกิจการ
พลังงานที่ประสงค์จะโอนให้ชัดเจนต่อส านักงาน หรือส านักงานประจ าเขต 

 ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 
พ.ศ. 2552 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าในส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้ส านักงาน กกพ. ทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อน
วันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2555 

     ก าหนดให้เพิกถอนใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ในกรณี 
ที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ  
ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งค าสั่งคณะกรรมการให้ผู้อนุญาตปฏิบัติหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน 
พ.ศ. 2559 

     ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงาน 



2-21 

กฎหมาย  สาระส าคัญ 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
พ.ศ. 2559  
 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

     ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีก าลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ปฏิบัติตามประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง 
ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
 
 
 
 
      
     แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการวางแผนเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้าง
โครงการ และการออกแบบก่อสร้าง ด้านคุณภาพอากาศ และด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ก าลังผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ 
พ.ศ. 2559  

 
 

     ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีก าลังผลิตติดตั้งต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ ปฏิบัติตามประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง 
ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ 
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พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ก าลังผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

     แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการวางแผนเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้าง
โครงการ และการออกแบบก่อสร้าง ด้านคุณภาพอากาศ และด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ 
 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจัดท าและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานต่อส านักงาน กกพ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หาก
ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ส านักงาน กกพ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตกระท าการหรืองดเว้นกระท าการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมแจ้งสิทธิอุธรณ์ และก าหนดค่าปรับ จนกว่าจะปฏิบัติตามค าสั่งครบถ้วน ในกรณีที่เกิดเหตุให้ผู้รับ ใบอนุญาต
รายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นต่อส านักงาน กกพ. ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เกิดเหตุ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติอันอาจกระทบต่อการ
ประกอบกิจการพลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ส านักงาน กกพ. ทราบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบหรือควรจะทราบเหตุ และ
จัดท ารายงานส่งให้ส านัก กกพ. ทราบภายใน 7 วัน หรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2561 

     ก าหนดให้ก่อนแจ้งความประสงค์ในการเลิกประกอบกิจการพลังงาน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องค านึงถึงผลกระทบและความผูกพัน และ
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการพลังงานแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการเลิกประกอบกิจการเป็ นลายลักษณ์อักษร
ต่อส านักงาน กกพ. 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง สูตรการค านวณอัตราการ
รับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผัน
แปร (FiTV) ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTV 
ประจ าปี 2563 

     ก าหนดราคาในการับซื้อไฟฟ้า สูตรและหลักการค านวณ FiTv และอัตรา FiTv ในปี 2563 
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รายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

     บังคับใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ กฟผ. ได้รับค าร้องตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 
2550 เป็นต้นไป โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีความประสงค์จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟ้ฟา การใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ. 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2551 

     ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การประกอบกิจการพลังงานรายปี การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ 
การอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2551 
 

 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
 

 

 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

     ก าหนดให้คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน และการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานก่อน
ด าเนินการ ในกรณีทีต่้องด าเนินการปลูกสร้างอาคาร หรือตั้งโรงงานเพ่ือประกอบกิจการพลังงานก่อนได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายต่อ
ส านักงาน หรือส านักงานประจ าเขต       

     แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 
 

     แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และการขอใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 
 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมใน
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าด าเนินการตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการ
ไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด หรือให้การยอมรับ 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรับรองผลการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า กรณีที่ผู้ขอ
ทดสอบอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เห็นด้วยกับผลการทดสอบหรือผลการรับรอง ให้ท าหนังสือถึงส านักงาน กกพ.  
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พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า วิธีการ
ตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบ
อุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์ (Grid-
connected inverter) ระบบแรงดันต่ า 
พ.ศ. 2559 

     ก าหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ประเภทอินเวอร์เตอร์ (Grid-connected inverter) ระบบแรงดันต่ า ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และก่อนน าอุปกรณ์มาเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องมีการทดสอบ และได้รับการ
รับรองจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเป็นหน่ วยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานจากส านักงาน กกพ. กรณีท่ียังไม่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากส านักงาน กกพ. ให้
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและ
ท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

     ก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องรวมทั้งสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน (ถ้ามี) และครอบคลุมเขตพ้ืนที่รัศมี 5 
กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ โดยการรับฟังความเห็นจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหรือผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนการ
ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  
ตามมาตรา 47 และการขอรับอนุญาต 
ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
พ.ศ. 2559 

     ก าหนดให้ก่อนเริ่มก่อสร้างสถานประกอบกิจการ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตาม
แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3) และแบบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (ข.1) หรือแบบแจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ รวมถึงเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดต่อส านักงาน กกพ. หรือยืนผ่ านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน กกพ. และห้ามมิให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบกิจการก่อนได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับการ
ตอบรับซื้อไฟฟ้าหรือมีสัญญาชื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน จึงจะเริ่มด าเนินการได้ 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรับรองผลการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 
2560 

     ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตระบบไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานในการเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับระบบส่งไฟฟ้า 
และก าหนกให้ด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบและการรับรองผลก าหนด กรณีท่ีผู้ขอทดสอบอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ส าหรับระบบส่งไฟฟ้า ไม่เห็นด้วยกับผลการทดสอบหรือผลการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับ
ระบบส่งไฟฟ้า ให้อุธรณ์เป็นหนังสือถึงส านักงาน กกพ.  
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พลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชน ส าหรับโครงการหรือ
กิจการหรือการด าเนินการใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยา- กรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง พ.ศ. 2562 

     ก าหนดให้ก่อนเริ่มด าเนินการต้องจัดรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง องค์การเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน (ถ้ามี) และจะต้อง
ครอบคลุมเขตพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่สถานประกอบกิจการของโครงการ หรือเป็นไปตามผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
โ ค ร ง ก า ร แ ก่ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น รู ป แ บ บ ที่ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ลั ก ษ ณ ะชุ ม ช น  
โดยหลังจากจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จัดท ารายงานการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อส านักงาน กกพ. ภายใน 15 วัน นับจากกระบวนการ
จัดรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง 

 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน) 

     การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย โดยผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากที่ประสงค์จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบตามระเบียบว่าด้วยการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

 ค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ที่ 61/2555 เรื่อง ก าหนดแนวทางการ
ก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 

     ก าหนดให้กระบวนการพิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้าต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า โดย
หากผู้รับใบอนุญาต ไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าข้อมูลประกอบการเสนอขายไฟฟ้ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใน
กรณีท่ีต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ส าหรับการประกอบกิจการบางประเภท 

 
 
 

     ก าหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ส าหรับการประกอบกิจการโรงงาน
ล าดับที่ 89 โรงงานล าดับที่ 101 โรงงานล าดับที่ 105 และโรงงานล าดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการก าจัดมูลฝอย 
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5. การส่งเสริมการลงทุน 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2560  

     กิจการที่พึงจะให้การส่งเสริมการลงทุนต้องเป็นกิจการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กิจการที่ใช้ทุน แรงงาน หรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่ากิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักรหรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย 

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน 

     ก าหนดให้กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel) เป็นกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 

 


