
 

เลขเสรจ็ 
503/2540 
เร่ือง 
 
                                                 บันทึก 
  เรื่อง การอนุญาตใหประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ 
          ปโตรเลียมเหลวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
          เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ออกตามความในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ 
          สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
                                                -------- 
เนื้อหา 
 
        สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี วว 0801/6155  
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2540 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ตามที่กระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ไดประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง 
สิ่งแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 แหง 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นั้น  สํานกังาน 
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไดรับหนังสือขอหารือจากกรมควบคุมมลพิษวา การอนุญาตให 
กอสรางสถานที่บรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวในพื้นที่จังหวัด 
ภูเก็ต จะขัดหรือแยงกับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ดังกลาว หรือไม  ซึ่งสํานักงาน 
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดพิจารณาแลว มีปญหาขอกฎหมายขอหารือสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ี 
        _ประเด็นท่ี 1_ สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมเห็นวา ตามขอ 2 ของ 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ดังกลาว การใชประโยชนในที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจในพื้นที่ตามขอ 1 นั้น จะกระทําไดเฉพาะในบริเวณที่กําหนดใหเปนที่ดินประเภท 
ดังกลาวไวเทานั้นและเปนการกอสรางและดําเนินการไดเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม 
กอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม เวนแตถาเปนการกอสรางอาคารตามขอ 3 แลว  
จะเปนการหามโดยเด็ดขาดตลอดทั้งพื้นที่ตามขอ 1  ความเห็นดังกลาวของสํานักงาน 
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอมถูกตองหรือไม หรือควรจะเปนประการใด 
        _ประเด็นท่ี 2_ กรณีที่ไดมีการอนุญาตใหกอสรางอาคารตามขอ 3 กอนวันประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใชบังคับ แตใบอนุญาตใหประกอบกิจการนั้นออกภายหลังประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใชบังคับ  ขอ 3 ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะมีผลใช 
บังคับกับกิจการดังกลาวหรือไม เพียงใด 
 
          _ประเด็นท่ี 3_ ตามขอ 7 ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ขางตนกําหนด 



 

ไววา "ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที ่
ตามขอ 1 ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี"้  
และตามขอ 16 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 120 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนดไววา "ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตกอสราง 
อาคารหรือประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวม ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี"้ 
          กรณีนี ้มีกฎหมายสองฉบับท่ีกําหนดหนาท่ีใหผูมีอํานาจหนาท่ีตองปฏิบัติในการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ผูมีอํานาจหนาท่ีจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายท้ังสองฉบับ หรอืจะ 
ถือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได 
          _ประเด็นท่ี 4_ มาตรา 100 แหงพระราชบัญญติัสงเสรมิและรกัษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติวา "ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน 
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"  ดังนั้น  
หากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจฯ ฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ฉบบัดังกลาว 
ซึ่งออกโดยอาศัยมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาติฯ จะมีความผิดตามมาตรา 100 นี ้หรือไม 
          คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8) ไดพิจารณา 
ขอหารือของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมประกอบกับคําชี้แจงของผูแทนกระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม) ผูแทน 
กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและกรมการผังเมือง) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และผูแทนจังหวัดภูเก็ต แลว มีความเห็นดังน้ี 
          _ประเด็นท่ี 1_ ท่ีวา  สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมเห็นวา ตามขอ 2 
ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2535 นั้น การใชประโยชนใน 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจในพื้นที่ตามขอ 1 จะกระทําไดเฉพาะในบริเวณที่กําหนด 
ใหเปนที่ดินประเภทดังกลาวไวเทานั้น และตองเปนการกอสรางและดําเนินการเฉพาะ 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม  และถาเปนการ 
 
 
 
กอสรางอาคารตามขอ 3 ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2535  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมฯ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ.2538) แลว จะเปนการหามโดยเด็ดขาดตลอดทั้งพื้นที่ตามขอ 1 ความเห็นดังกลาว 
ของสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมนี้ถูกตองหรือไม หรือสมควรจะเปนประการใด  
นั้น เห็นวา เนื่องจากขอ 2*(1) ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 



 

ส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหการใชประโยชนในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามที่กําหนด 
ในผังเมืองรวมในพื้นที่ตามขอ 1 ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทําไดเฉพาะใน 
บริเวณที่กําหนดใหเปนที่ดินประเภทดังกลาวไว และการกอสรางและดําเนินการจะกระทํา 
ไดเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมเทานั้น นอกจากนี้  
ขอ 3*(2) ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนด 
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไข 
--------------------------------------------------------------- 
     *(1) ขอ 2  การใชประโยชนในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามที่ 
กําหนดในผังเมืองรวมในพื้นท่ีตามขอ 1 ใหกระทําไดเฉพาะในบริเวณที่กําหนดใหเปน 
ท่ีดินประเภทดังกลาวไวเทานัน้ และใหกอสรางและดําเนินการไดเฉพาะโรงงาน 
อุตสาหกรรมท่ีไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 
     *(2) ขอ 3  หามมิใหมีการกอสรางอาคารในพื้นท่ีตามขอ 1 ดังตอไปน้ี 
          (1) โรงงานอุตสาหกรรม เวนแตโรงงานจําพวกท่ี 1 ตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน ซ่ึงไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 
          (2) สถานที่บรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
          (3) โรงฆาสัตว เวนแตเปนการดําเนินการโดยสวนราชการหรือราชการ 
สวนทองถ่ิน                                          
          (4) สถานท่ีเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันเกิน 20 ตารางเมตร ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และเกิน 100 ตารางเมตร 
ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล   
                                                                                                 [มีตอหนาถัดไป] 
 
 
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) ก็ไดบัญญัติไว 
ชัดเจนวาหามมิใหกอสรางอาคารที่กําหนดในพื้นที่ตามขอ 1 เชน โรงงานอุตสาหกรรม  
เวนแตโรงงานจําพวกที ่1 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ซ่ึงไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชน 
และส่ิงแวดลอม หรือสถานที่บรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
เปนตน  ดังน้ัน ความเห็นดังกลาวขางตนของสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 
จึงเปนความเห็นท่ีถูกตองแลว 
          _ประเด็นท่ี 2_ ท่ีวา กรณีที่ไดมีการอนุญาตใหกอสรางอาคารตามขอ 3*(3) 
ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กอนวันประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใชบังคับ  
แตใบอนุญาตใหประกอบกิจการออกภายหลังประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใชบังคับ   
ขอ 3*(4) ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะมีผลใชบังคับกับกิจการดังกลาวหรือไม 
เพียงใดนั้น เห็นวา  เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแทนสํานักงานนโยบาย 



 

และแผนส่ิงแวดลอมวา สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมเพิ่งไดรับทราบขอเท็จจริง 
จากจังหวัดภูเก็ตวา เจาพนักงานทองถิ่นไดอนุญาตใหกอสรางอาคารภายหลังวันท่ีประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใชบังคับ และขณะนี้ยังไมมีขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังเชนประเด็นที่ 
หารือมานี้  ดังน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8) จึงเห็นวา   
เม่ือยังไมมีปญหาเกิดข้ึนจริง จึงมีมติไมวินิจฉัยในขอหารือดังกลาว 
+------------------------------------------------------------+ 
[ตอจากเชิงอรรถที ่(2)] 
          (5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
เวนแตการซอมแซมหรือการกอสรางทดแทนของเดิม 
          (6) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร เวนแตภายในแนวเขตผังเมืองรวม 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 101 (พ.ศ.2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2518 ใหใชความในขอ 5 ตร ีแหงประกาศนี้บังคับ 
      *(3) โปรดดูเชิงอรรถท่ี (2), ขางตน 
      *(4) โปรดดูเชิงอรรถท่ี (2), ขางตน 
 
 
 
 
 
          _ประเด็นท่ี 3_ ท่ีวา ตามท่ีขอ 7*(5) ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
และขอ 16*(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 120 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนดหนาท่ีใหผูมีอํานาจหนาท่ีตองปฏิบัตินั้น   
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาว ผูมีอํานาจหนาท่ีจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายท้ัง 
สองฉบับหรือตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได นั้น 
          คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8) ไดรับฟง 
คําชี้แจงจากผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมแลว ขอเท็จจริง 
ปรากฏวาตามประเด็นขอหารือดังกลาวนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดลอมประสงคจะหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นวา  การที่ขอ 3*(7) 
ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดหามมิใหกอสรางสถานที่บรรจุกาซตาม 
กฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวไว แตกฎกระทรวง ฉบับที่ 120  
(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไมได 
กําหนดหามมิใหกอสรางอาคารประเภทดังกลาวไว  ในกรณีเชนนี ้ผูมีอํานาจหนาท่ี 
จะตองปฏิบัติอยางไร  ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาว  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ 
รางกฎหมาย คณะท่ี 8) ไดพิจารณาแลวเห็นวา  การที่ขอ 3*(8) ของประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดหามมิใหกอสรางสถานที่บรรจุกาซตามกฎหมายวาดวย 



 

การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ในบริเวณพื้นที่ที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รุนแรงเขาขั้นวิกฤตซึ่งจําเปนจะตอง 
ไดรับการแกไขโดยทันทีตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ 
+-------------------------------------------------------------+ 
     *(5) ขอ 7  ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบ 
กิจการใด ๆ ในพื้นที่ตามขอ 1 ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
     *(6) ขอ 16  ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตกอสรางอาคารหรือประกอบ 
กิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้              
     *(7) โปรดดูเชิงอรรถที ่(2), ขางตน 
     *(8) โปรดดูเชิงอรรถที ่(2), ขางตน 
 
 
 
ตามมาตรา 45*(9) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติฯ 
ฉะนั้น แมกฎกระทรวง ฉบับที่ 120 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
การผังเมือง พ.ศ.2518 จะไมไดกําหนดหามมิใหกอสรางอาคารประเภทดังกลาวไว 
ก็ตาม  ผูมีอํานาจหนาท่ีก็ไมอาจอนุญาตใหมีการกอสรางสถานท่ีบรรจุกาซตามกฎหมาย 
วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวได  ท้ังนี ้ตามนัยขอ 7*(10) ของประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ 
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2535 
          _ประเด็นท่ี 4_ ท่ีวา  หากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 45*(11) แหงพระราชบัญญัติ 
+------------------------------------------------------------+ 
    *(9) มาตรา 45  ในพื้นที่ใดท่ีไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม 
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว  แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันทีและสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนมัุติ 
เขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามมาตรา 44 
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่นั้นได  
         เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครองและกําหนด 
ระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่นั้น 



 

         การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง  ใหกระทําไดเมื่อไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
    *(10) โปรดดูเชิงอรรถที่ (5), ขางตน 
    *(11) โปรดดูเชิงอรรถที่ (9), ขางตน 
 
 
 
 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติฯ เจาหนาที่ฯ จะมีความผิดตาม 
มาตรา 100*(12) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ 
หรือไม นั้น เห็นวา  ตามท่ีมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติฯ บัญญัติใหผูซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีออกตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ 
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการลงโทษ 
กับ_บุคคลท่ัวไป_ที่ดําเนินการใชประโยชน กอสรางและดําเนินการหรือกระทําหรือดําเนิน 
กิจกรรมอยางหน่ึงอยางใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีออกตามมาตรา 45  มาตรการลงโทษดังกลาว 
จึงใชบังคับกับผูที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ดังกลาว โดยเฉพาะ  
แตไมนํามาใชกับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น เพราะถาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตาม 
ประกาศนีฝ้าฝนหรือไมปฏิบัติการตามหนาท่ี เจาหนาที่นั้นอาจจะมีความผิดฐานปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบ ซึ่งมีโทษฐานกระทําความผิดทางวินัยหรืออาจกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งไมใชกรณีความผิดเฉพาะตามมาตรา 100 แหง 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
 
                                                             (ลงช่ือ)  อักขราทร จุฬารัตน 
                                                                     (นายอักขราทร  จุฬารัตน) 
                                                                 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         สิงหาคม 2540 
 
-------------------------------------------------------------- 
    *(12) มาตรา 100  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา 44 หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุก 



 

ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ. 
 
 _ _                                                                                                  __
ไพบูลย - คัด/ทาน_  
 
 


