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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย และ
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ระบบบําบัดน้ําเสีย” ระหวางบทนิยามคําวา “เขตพื้นที่
จัดการน้ําเสีย” และคําวา “ระบบบําบัดน้ําเสียรวม” ในมาตรา ๓ แห ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
องคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘
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“ “ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา ระบบทอ สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณตาง ๆ ที่ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของ หรือบุคคลใดที่
มิใชองคการจัดการน้ําเสียจัดใหมีขึ้นเพื่อรับและบําบัดน้ําเสีย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “แผนปฏิบัติการ” ในมาตรา ๓ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ “แผนปฏิบัติการ” หมายความวา
(๑) แผนการดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย ซึ่งจัดทํา
โดยองคการจัดการน้ําเสีย
(๒) แผนการดําเนินการบริหารหรือรับจัดการน้ําเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ อจน. มีวัตถุประสงคในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการบําบัด
น้ําเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย และการใหบริการรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการตอเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย
อยางมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘
“(๑/๑) ให คํา เสนอแนะหรื อ เสนอความเห็ น ตอ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อ พิจ ารณาเกี่ ยวกั บการ
ประกาศกําหนดเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
จัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) สํารวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ กอสราง ดําเนินการ จัดการและบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวม รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบ
บําบัดน้ําเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ํา
เสีย”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๗ แห ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค ก าร
จัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๕) เก็บคาบริการ คาธรรมเนียม หรือคาบริหารจัดการสําหรับการบําบัดน้ําเสีย”
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มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๑๓) ของมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
จัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๓) ประสานงานกับราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือ สวนราชการที่
เกี่ยวของกับการจัดการน้ําเสีย”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘
“ในการจัดเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม หรือคาบริหารจัดการตาม (๕) อจน. อาจมอบหมาย
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดเก็บหรือเรียกเก็บ
เพื่อ อจน. ก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายตามอัตราที่ อจน. ตกลงรวมกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บนั้น แลวแตกรณี”
มาตรา ๑๑ ให ยกเลิ ก ความในมาตรา ๑๐ แหง พระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ง องค การจั ดการ
น้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ อจน. อาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) คาบริการ คาธรรมเนียม และคาบริหารจัดการตามมาตรา ๗ (๕)
(๒) รายไดจากการลงทุนหรือการรวมทุน
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตามมาตรา ๙
(๔) รายไดอื่น ๆ”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ํา
เสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย”
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ผู แ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู แ ทนสํ า นั ก
งบประมาณ ผูแทนการประปานครหลวง ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค และกรรมการอื่นอีกไมเกิน
หกคนเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
ให ค ณะรั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น”
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มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ํา
เสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรว มรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย”
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องดวยองคการจัดการน้ําเสียจัดตั้ง
ขึ้นโดยวัตถุประสงคในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการบําบัดน้ําเสียภายในเขตพื้นที่จัดการ
น้ําเสีย แตในปจจุบันมีระบบบําบัดน้ําเสียที่กอสรางเสร็จแลวที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ
เชน ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนภูมิภาค หรือสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการน้าํ เสีย
ตลอดจนภาคเอกชน เปนจํานวนมาก ซึ่งไมอาจดําเนินการไดดวยตนเอง อันจะเปนผลใหการจัดการน้ําเสีย
ในภาพรวมไมอาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหองคการจัดการน้ําเสียสามารถเขาบริหาร
หรือรับจัดการเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียโดยระบบบําบัดน้ําเสียของหนวยงานดังกลาวและเรียกคาตอบแทน
ได และสามารถจัดเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม หรือคาบริหารจัดการ สําหรับการบําบัดน้ําเสียได รวมทั้ง
สมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียใหสอดคลองกับการโอนกิจการของ
องคการจัดการน้ําเสียไปอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

