เพื่อรวมลดการใชกระดาษและพลังงาน กรุณานําเอกสารฉบับนี้
มาใชในการสัมมนาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดวย

การสัมมนารับฟงความเห็น
(ราง)กฏกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ...

วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๒
กรมควบคุมมลพิษ

กําหนดการสัมมนา
(ราง) กฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ...
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๒
กรมควบคุมมลพิษ
กําหนดการ
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น.

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปดการสัมมนา
โดย นางสุณี ปยะพันธุพ งศ
ประธานการสัมมนา
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นําเสนอรางกฎกระทรวงวาดวยผูค วบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
มาตรา ๗๓ พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ
๒๕๓๕
โดย นายเสกสรร แสงดาว
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
รับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากที่สัมมนา
(กาแฟและของวางบริการนอกหองสัมมนา เวลา ๑๐.๓๐ น )
รับประทานอาหารกลางวัน
รับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากที่สัมมนา(ตอ)
(กาแฟและของวางบริการนอกหองสัมมนา เวลา ๑๕.๐๐ น )
สรุปผลการสัมมนาและกลาวปดการประชุม
โดย นางสาวพรสุข จงประสิทธิ์
ผูอ ํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. …
____________________________________
หลักการ
กําหนดหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุญ าต คุณสมบัติของผู ขอรั บ
ใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
การสั่งพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ระบบบําบัดอากาศเสีย
เหตุผล
โดยที่ เ ป นการสมควรกํ าหนดหลั ก เกณฑ วิธีก าร และเงื่ อ นไขการขอและการออกใบอนุญ าต
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญ าต การสั่ ง พั ก ใชและเพิ ก ถอนใบอนุญ าต และการเสี ยคาธรรมเนียมการขอและการออก
ใบอนุญาตเปนผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย และโดยที่มาตรา ๗๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการ
ออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอ
และการออกใบอนุญาตเปนผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

รางกฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ….
____________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แหง พระราชบัญ ญัติสง เสริม
และรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดลอ มแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญ ญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูควบคุม” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห ดําเนินการ
และบํารุงรักษาระบบบําบัดอากาศเสีย
“การบําบัดอากาศเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุ งอากาศเสียโดยระบบบําบั ด
อากาศเสียหรืออยางอื่นใหมีคุณภาพอากาศตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษ และใหหมายความรวมถึงการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียหรืออยางอื่นดวย
“ระบบบําบัดอากาศเสีย” หมายความรวมถึง สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและวัสดุที่
จําเปนตองใชเพื่อการบําบัดอากาศเสียของระบบบําบัดอากาศเสียดวย
หมวด ๑
การขอและการออกใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๒ ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุมจะเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการควบคุม
และตรวจสอบการบําบัดอากาศเสียหรือเปนบุคคลธรรมดาก็ได โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา ดังตอไปนี้
( ก ) วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ส า ข า สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ก ร ณี ที่ เ ป น ส า ข า
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวย
(ข) วิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย หรือ อนามัยสิ่งแวดลอม กรณีที่เปน
สาขาในวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมดวย

(ค) วิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร สาขาอื่น นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวใน (ก)
และ (ข) ตองผานการฝกอบรมเพิม่ เติมจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการฝกอบรมองคความรูดา นการจัดการ
คุณภาพอากาศที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมควบคุมมลพิษใหครบถวนตามบัญชีรายชือ่ วิชาหรือเทียบเทา ๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้
(๒) ตองไมเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา
(๓) กรณีนิติบุ คคลประสงคจ ะเปนผูควบคุม ตองมีผูสําเร็จการศึกษาตาม (๑) ประจําอยู
และตองมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการบําบัดอากาศเสียไมนอยกวา ๑ ป
ในกรณีเปนนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ ตอ งมีห นัง สือ รับ รอง
คุณสมบัติจากหนวยงานที่มีอํานาจรับรองของประเทศนั้นมาแสดง และตองมีสํานักงานอยูในประเทศไทย
ดวย
(๔) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูควบคุม
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม
หลัก เกณฑและเงื่อ นไขของการขึ้นทะเบี ยน การจั ดทํ าบัญ ชีร ายชื่อ และการแก ไขบัญชีรายชื่อ
ตาม (ค) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหกรมควบคุมมลพิษจัดสงบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหแกเจาพนักงานควบคุมมลพิษดวย
ขอ ๓ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุมใหยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ผูยื่นคําขอ
ประสงคจะเปนผูควบคุม พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
กรณีผูควบคุมเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม และบัญชีรายชื่อบุคคลซึง่ จะทํา
หนาที่เปนผูควบคุม อยางนอยสองคนตอเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ผูยื่นคําขอประสงคจะเปนผูควบคุม พรอม
ดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุมตามขอ ๓ แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
หลักฐานใหครบถวน และพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ตามขอ ๒ และใหแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ได
รับคําขอ
ใบอนุญาตเปนผูควบคุมใหใชตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให
มีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๕ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดอนุญาตใหผูใดเปนผูควบคุมแลว ใหแจงการออกใบอนุญาตเปนผู
ควบคุมใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษทราบภายในสิบหาวันนับแตวันออกใบอนุญาตดังกลาว

หมวด ๒
การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
____________________________________
ขอ ๖ ใหผูควบคุมปฏิบัติงานไดเฉพาะภายในเขตทองที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต
ขอ ๗ ผูควบคุมตองแสดงใบอนุญาตเปนผูควบคุมไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการ
ของตน
ขอ ๘ ใหผูควบคุมเสนอแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนเริ่มดําเนินการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
แผนงานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองประกอบดวย
(๑) สถานที่ตั้งและประเภทของระบบบําบัดอากาศเสียที่จะเขาดําเนินการ
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
(๓) เครื่อ งมือ เครื่อ งใช อุป กรณ และวัส ดุอื่นที่จําเปนในการบําบัดและควบคุม ระบบบําบัด
อากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือ
มาตรา ๕๘
(๔) รายชื่อผูควบคุมดูแลระบบบําบัดอากาศเสียที่จะใหรับผิดชอบในเขตทองที่นั้น กรณีเปนนิติ
บุคคล โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๒
ขอ ๙ ใหผูควบคุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดอากาศเสียใหบําบัดอากาศเสียไดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๒) ควบคุมและดูแลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย รวมทั้งบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ
บําบัดอากาศเสีย เพื่อใหสามารถบําบัดอากาศเสียไดตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนด
ตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๓) ตรวจสอบความเรียบรอยของระบบบํ าบัดอากาศเสียก อนและขณะดําเนินการ และบันทึ ก
รายละเอียดเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบ
(๔) เก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย และจัดเก็บไวใหพรอมทีเ่ จา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษจะตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(๕)จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหง
ทองที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ซึ่งมีอํานาจในเขต
ทองที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตเปนผูควบคุม

(๗) แจง และเสนอแผนงานเกี่ยวกั บการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียชั่วคราวให เจ าพนัก งาน
ทองถิ่นทราบ ในกรณีที่ตองหยุดดําเนินการบําบัดอากาศเสีย
(๘) ดําเนินการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียตามหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และ
วิธีการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
(๙) เขารั บการฝ กอบรมวิชาเรี ยนตามบัญชีรายชื่อ วิชาหรื อเที ยบเทา ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ ณ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการฝกอบรมองคความรูดานการจัดการคุณภาพอากาศที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรม
ควบคุมมลพิษอยางนอยปละหนึ่งรายวิชา
(๑๐) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๐ เมื่อเจ าพนักงานทองถิ่นไดรับการแจง แผนงานเกี่ยวกั บการควบคุมระบบบําบั ดอากาศ
เสียหรือการเปลี่ยนแปลงแผนงานดังกลาวตามขอ ๘ แลวแตกรณี ใหแจงเจาพนักงานควบคุม มลพิษทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดอนุญาต แลวแตกรณี
หมวด ๓
การตออายุใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๑๑ ผูค วบคุม ซึ่ง ประสงคจ ะขอตอ อายุใ บอนุญ าตเปน ผูค วบคุม ตอ งยื่น คํา ขอตอ อายุ
ใบอนุญ าตเปนผูควบคุมตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอเจาพนักงานทองถิ่น
กอนวันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไมนอยกวาเกาสิบวัน พรอมดวยเอกสารที่แสดงหลักฐานวาไดรับใบอนุญาตเปน
ผูควบคุมเดิม
ขอ ๑๒ ในการพิ จารณาตออายุใบอนุญาตเป นผูควบคุม ถาปรากฏวาผูยื่นคําขอตามขอ ๑๑ มี
คุณ สมบัต ิถ ูก ตอ งครบถว นและไมม ีล ัก ษณะตอ งหา มตามที ่กํ า หนด ใหเ จา พนัก งานทอ งถิ ่น ตอ อายุ
ใบอนุญาตเปนผูควบคุม
กอนการพิจารณาตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นอาจนําขอกําหนดในหมวด
๒ ทั้งหมดหรือบางสวนมากําหนดเปนเงื่อนไขใหผูควบคุมตองปฏิบัติในการขอตออายุใบอนุญาตก็ได
ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงการตอหรือไมตออายุใบอนุญาตเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตเปนผูควบคุมทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ แตตองไมเกินวันที่ใบอนุญาตเปนผู
ควบคุมเดิมสิ้นอายุ และใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตเปนผูควบคุมสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ใหผู
ควบคุมนั้ น ยื่นคําขอรั บใบแทนตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ทราบถึงการสูญหาย ถู ก
ทําลายหรือชํารุดเสียหาย พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ในกรณีที่เ จาพนัก งานทอ งถิ่นไดอ อกใบแทนใบอนุญ าตเปนผูควบคุม แกผู ยื่นคําขอตามวรรค
หนึ่งแลวใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ใบแทนใบอนุญาตเปนผูควบคุมใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา โดยมีคําวา “ใบแทน” พิมพดวยหมึกสีแดงกํากับไวดานหนาเหนือตราครุฑ และใหลงวัน เดือน
ที่ออกใบแทนดังกลาว พรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นกํากับไวดวย

หมวด ๕
การสัง่ พักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏวาผูควบคุมรายใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูควบคุมนั้นปฏิบัติใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่ ผู ควบคุม ไม ป ฏิบั ติตามคําสั่ ง ของเจ าพนัก งานท อ งถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให เ จาพนักงาน
ท อ งถิ่นมีอํานาจสั่งเปนหนังสือเพื่อพักใชใบอนุญาตเปนผูควบคุมได แตตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน
ขอ ๑๗ ในกรณีที ่ผู ควบคุม ถูก สั ่ง พัก ใชใบอนุญ าตมาแลวสองครั้ง และไดก ระทํา การตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๖ วรรคหนึ่งอีก ใหเจาพนักงานทองถิ่นรายงานตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณา
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ในกรณีที่ ผู ควบคุม รายใดฝ าฝ นหรื อ ไม ป ฏิบั ติตามพระราชบั ญ ญั ติส ง เสริ ม และรั ก ษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศที่อ อกตามความในพระราชบัญญั ติ
ดังกล าว และการฝาฝ นไม ปฏิบัติตามนั้น กอ ใหเกิ ดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผ ลกระทบตอ

สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางรายแรง ให
เจาพนักงานควบคุมมลพิษสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดทําบัญชีรายชื่อนิติบุคคลตามขอ ๒ วรรคสอง ในกรณีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูควบคุม หรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูค วบคุม
ใหเจาพนักงานทอ งถิ่นหรือ เจาพนักงานควบคุมมลพิษแจงการสั่ งพัก ใชหรื อเพิ กถอนใบอนุญ าตดังกล าวให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว

หมวด ๖
คาธรรมเนียม
____________________________________
ขอ ๑๙ ใหกําหนดคาธรรมเนียมในอัตราดังตอไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ฉบับละ

๔๐
๔,๐๐๐

บาท
บาท

บทเฉพาะกาล
ข อ ๒๐ ความในข อ ๒ วรรคสอง ยั ง มิ ใ ห นํ า มาใช บั ง คั บ จนกว า จะมี ป ระกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการนั้นใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่

บัญชีรายชื่อวิชาหรือเทียบเทา ๑
รายชื่อวิชาหรือเทียบเทา
เนื้อหาวิชาอยางนอยตองประกอบดวย
๑.ดานกฏหมายสิ่งแวดลอม
-พระราชบั ญ ญั ติส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ.
(Environmental Law and Regulation)
๒๕๓๕
-กฏกระทรวงและประกาศตางๆที่เกี่ ยวของกับพระราชบัญญั ติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
-กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-กฏหมายตางประเทศที่สําคัญ
๒.ด า นการควบคุ ม ฝุ น ละอองจากแหล ง กํ า เนิ ด -รูปแบบและพฤติกรรมของอนุภาคฝุนละออง
มลพิษ
-ขนาดของฝุนละออง
( Control of Particulate Emission from -ระบบบําบัดฝุนละอองแบบ Reverse air and pulse jet
sources)
fabric filters
-ระบบบําบัดฝุนละอองแบบElectrostatic precipitators
-ระบบบําบัดฝุนละอองแบบParticulate wet scrubbers
-การออกแบบและควบคุมระบบรวบรวมฝุนละอองและระบบ
บําบัดฝุนละออง
-การติดตามและตรวจสอบการระบายฝุนละอองจากแหลงกําเนิด
๓.ดานการควบคุมมลพิษอากาศจากแหลงกําเนิด -หลักการพื้นฐานและพฤติกรรมของมลพิษทางอากาศ
มลพิษ
-แหลงกําเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศ
(Control of Gaseous Emission from -การออกแบบและควบคุมระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศและ
sources)
ระบบบําบัดอากาศเสีย
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบCarbon bed adsorbers
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบThermal incinerators
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบCatalytic incinerators
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบAbsorbers
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบCondensers
๔.ดานการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-พื้นฐานการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
( Introduction to Emission Inventories)
-การวางแผน ออกแบบการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-การจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-การประกันคุณภาพและความถูกตอง
-การรายงานและปรับปรุงบัญชีมลพิษทางอากาศ

รายชื่อวิชาหรือเทียบเทา
๕.ดานสถิติสิ่งแวดลอม
(Introduction to Environmental statistics)

เนื้อหาวิชาอยางนอยตองประกอบดวย
-พื้นฐานความรูสถิติ
-การคํานวน คา ขอมูลโดยใชสถิติตางๆ
-การแปรผลขอมูลสิ่งแวดลอมทางสถิติตางๆ

บัญชีรายชื่อวิชาหรือเทียบเทา ๒
รายชื่อวิชาหรือเทียบเทา
เนื้อหาวิชาอยางนอยประกอบดวย
๑.ดานกฏหมายสิ่งแวดลอม
-พระราชบัญ ญัติส งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอ ม พ.ศ.
(Environmental law and Regulations)
๒๕๓๕
-กฏกระทรวงและประกาศตางๆที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
-กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-กฏหมายตางประเทศที่สําคัญ
๒.ดานระบบควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
-หลักการและพฤติกรรมของมลพิษทางอากาศ
อุตสาหกรรม
-แหลงกําเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศ
(Air Pollution Control Systems for Selected -การออกแบบและควบคุมระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศและ
Industries)
ระบบบําบัดอากาศเสีย ตามประเภทของอุตสาหกรรม
๓.ดานการจัดการเบื้องตนของมลพิษทางอากาศ
-ประเภทและชนิดของมลพิษทางอากาศประเภทรายแรง
ประเภทรายแรง
-ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
(Introduction to Hazardous Air Pollutants)
-เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศประเภทรายแรง
-การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
-ตัว อย า งของกฏหมายมลพิ ษ ทางอากาศประเภทร า ยแรง
ตางประเทศ
๔.ดานการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-พื้นฐานการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
(Introduction to Emission Inventories)
-การวางแผน ออกแบบการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-การจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-การประกันคุณภาพและความถูกตอง
-การรายงานและปรับปรุงบัญชีมลพิษทางอากาศ
๕.ดานสถิติสงิ่ แวดลอม
-พื้นฐานความรูสถิติ
(Introduction to Environmental statistics)
-การคํานวน คา ขอมูลโดยใชสถิติตางๆ
-การแปรผลขอมูลสิ่งแวดลอมทางสถิติตางๆ
๖.ดานระบบดูดจับและระบายอากาศจาก
-พื้นฐานความรูระบบระบายอากาศและระบบรวบรวมมลพิษ
แหลงกําเนิด
ทางอากาศ
(Emission Capture and Gas Handling System -วิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบระบายอากาศ
Inspection)
-วิธีก ารบํ ารุ ง รั ก ษาระบบระบายอากาศที่ สํ าคัญ เชน ระบบ
รวบรวมอากาศ และ ระบบพัดลม เปนตน
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๗.ดานการเก็บ วิเคราะหและแปรผลมลพิษทาง
อากาศจากแหลงกําเนิด (Source Sampling for
Pollutants)

เนื้อหาวิชาอยางนอยประกอบดวย
-พื้นฐานความรูดานมลพิ ษทางอากาศและปฎิกิ ริ ยาเคมี ของ
มลพิษทางอากาศ
-พื้น ฐานความรู ด า นการตรวจวั ด มลพิ ษทางอากาศตามวิ ธี
มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณในการเก็บตัวอยาง และการ
วิเคราะหมลพิ ษทางอากาศทั้งแบบกาซและอนุภาค และการ
สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
-การประกันคุณภาพและความถูกตอง และความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
-การประมวลผล แปรผลและรายงานผล
๘.ดานระบบการติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศ -หลักการของระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบตอเนื่อง
แบบตอเนือ่ ง : การเดินระบบและบํารุงรักษา
-การติดตั้ง เดินระบบ การสอบเทียบ การบํารุงรักษาระบบการ
(Continuous Emission Monitoring Systems - ตรวจวัดแบบตอเนื่อง
Operation and Maintenance of Gas
-การประกันคุณภาพระบบการตรวจวัดและขอมูล
Monitors)
-การประมวลผล แปรผลและการรายงานผลการตรวจวัด
๙.ดานการตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ -หลั ก ารและพื้ น ฐานความรู ร ะบบควบคุม มลพิ ษทางอากาศ
จากแหลงกําเนิด : กาซ
ประเภทก า ซที่ สํ า คั ญ เช น ระบบเตาเผา ระบบกํ าจั ด ก า ซ
(Inspection of Gas Control Devices and
ซัลเฟอรไดออกไซด ระบบกําจัดออกไซดของไนโตรเจน เปน
Selected Industries)
ตน
-การตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศประเภทกาซ
-การประมวลผล แปรผลและการรายงานผลการตรวจวัด
๑๐.ดานการตรวจสอบระบบการควบคุมมลพิษทาง -หลั ก ารและพื้ น ฐานความรู ร ะบบควบคุม มลพิ ษทางอากาศ
อากาศจากแหลงกําเนิด : ฝุนละออง (Inspection ประเภทฝุ นละอองที่ สํ าคัญ เชน ระบบกํ าจั ดฝุ นละอองดวย
of Particle Control Devices)
ไฟฟาสถิตย ระบบกําจัดมลพิษทางอากาศดวยสครับเบิล ล
ระบบถุงกรอง ระบบไซไคน เปนตน
-การตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศประเภทฝุนละออง
-การประมวลผล แปรผลและการรายงานผลการตรวจวัด
๑๑.ดานการตรวจสอบการรั่วไหลของมลพิษทาง
-หลักการและการตรวจสอบการรั่วไหลของมลพิษทางอากาศ
อากาศจากแหลงกําเนิด
-การวิเ คราะหและประเมิ นการรั่วไหลของมลพิ ษทางอากาศ
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(Fugitive Source Inspection)

เนื้อหาวิชาอยางนอยประกอบดวย
จากแหลงกําเนิดมลพิษ
-การตรวจวัดการรั่วไหลมลพิษทางอากาศดวยเครื่อ งมือแบบ
เคลื่อนยายสะดวก
-หลักความปลอดภัยในการตรวจสอบการรั่วไหลของมลพิษทาง
อากาศจากแหลงกําเนิด
๑๒.ดานการออกแบบระบบระบายอากาศทางปลอง -หลักการออกแบบระบบระบายมลพิษทางอากาศทางปลอง
(Effective Stack Height/Plume Rise)
-การสังเกตและเปรียบเทียบการตกของมลพิษทางอากาศกั บ
การคํานวนหรือผลจากแบบจําลอง
-การประเมินผล การแปรผลและการรายงานผล
๑๓.ดานการจัดการเบื้องตนมลพิษทางอากาศ :
-หลักการการจัดการมลพิษทางอากาศ
อากาศพิษ
-การวางแผน มาตรการและการปองกันและควบคุมมลพิษทาง
(Rural and urban Air Toxics)
อากาศ
-การประกันคุณภาพและความถูกตอง
-การประมวล แปรผล และรายงานผลการดํา เนิ นงานการ
จัดการมลพิษทางอากาศ
๑๔.ดานการควบคุมการรั่วไหลของสารอินทรีย
-หลักการและการตรวจสอบการรั่วไหลของสารอินทรียระเหย
ระเหยจากกระบวนการผลิต
จากแหลงกําเนิด
(Controlling VOC Emissions from Leaking
-การประเมินความเปนไปไดการรั่วไหลของสารอินทรียระเหย
Process Equipment)
และการตรวจสอบ
-การวางมาตรการและการปองกันและควบคุมการรั่วไหลของ
สารอินทรียระเหย
-หลั ก ความปลอดภั ย ในการตรวจสอบการรั่ ว ไหลของ
สารอินทรียระเหยงายจากแหลงกําเนิด
๑๕.ดานหลักการเบือ้ งตนหมอไอน้ํา
-หลักการพื้นฐานความรูหมอไอน้ําและมลพิษทางอากาศ
(Introduction to Boiler Operation)
-ระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศจากหมอไอน้ํา
-การบํารุ งรัก ษาและแกไขปญ หามลพิษทางอากาศที่ เกิดจาก
การเดินหมอไอน้ํา
๑๖.ดานการกําจัดฝุนละอองจากแหลงกําเนิด
-หลักการและพฤติกรรมของฝุนละออง
(Control of Particulate Emissions)
-ระบบการรวบรวมและระบบการควบคุมมลพิษฝุนละอองจาก
แหลงกําเนิด
-การบํารุงรักษาระบบกําจัดฝุนละออง
๑๗.ดานการกําจัดมลพิษอากาศจากแหลงกําเนิด
-หลักการและพฤติกรรมของมลพิษทางอากาศประเภทกาซ
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(Control of Gaseous Emissions)

๑๘.ดานการจัดการมลพิษทางอากาศดวย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Introduction to
Dispersion Modeling )

๑๙.ดานการทบทวนการทํางานของระบบกําจัดฝุน
ละอองด วยถุง กรอง(Fabric filter operation
review)
๒๐.ดา นการทบทวนการทํ า งานของระบบกํ า จั ด
มลพิ ษ ทางอากาศด ว ยสครั บ เบิ ล ล (Scrubber
system operation review)

๒๑.ดานการทบทวนการทํางานของระบบกําจัดฝุน
ล ะ อ อ ง ด ว ย ไ ฟ ฟ า ส ถิ ต ย ( Electrostatic
precipitation operation review)

๒๒.ดานการทบทวนการทํางานของระบบกําจัดฝุน
ละอองดวยไซโคน
(Cyclone operation review)

๒๓.ดา นการทบทวนการทํ า งานของระบบกํ า จั ด
ม ล พิ ษท า ง อ า ก า ศด วย เ ต า เ ผ า (Incineration
operation review)

เนื้อหาวิชาอยางนอยประกอบดวย
-ระบบการรวบรวมและระบบการควบคุม มลพิ ษทางอากาศ
ประเภทกาซจากแหลงกําเนิด
-การบํารุงรักษาระบบกําจัดมลพิษทางอากาศประเภทกาซ
-หลักการของการจัดการมลพิษทางอากาศดวยแบบจําลอง
-พื้นฐานความรูดานอุตุนิยมวิทยา
-ชนิดและประเภทของแบบจําลองและการใชงาน
-การจั ดเตรี ยมขอ มูล แหลง กําเนิดและอุตุนิยมวิทยาที่ จําเป น
สําหรับแบบจําลอง
-การประเมิน การแปรผลและรายงานผลจากแบบจําลอง
-พื้นฐานระบบกําจัดฝุนละอองดวยถุงกรอง
-การเลือกชนิดถุงกรองและวิธีการทําความสะอาดถุงกรอง
-การเดินระบบกําจัดฝุนละออง การบํารุงรักษาและการแกไข
ปญหาระบบที่ขัดของ
-พื้นฐานระบบกําจัดมลพิษทางอากาศดวยสครับเบิลล
-การเลือ กประเภทของระบบสครับเบิ ลลและวิธีการทําความ
สะอาดระบบฯ
-การเดิ นระบบกํ าจั ดมลพิ ษ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการแก ไ ข
ปญหาระบบที่ขัดของ
-พื้นฐานระบบกําจัดฝุนละอองดวยไฟฟาสถิตย
-การเลื อ กชนิ ดระบบกํ า จั ด ฝุ นละอองด วยไฟฟ า สถิต ยแ ละ
วิธีการทําความสะอาดระบบกําจัด
-การเดินระบบกําจัดฝุนละออง การบํารุงรักษาและการแกไข
ปญหาระบบที่ขัดของ
-พื้นฐานระบบกําจัดฝุนละอองดวยไซโคน
-การเลือกชนิดระบบกําจัดฝุนละอองดวยไซโคนและวิธีการทํา
ความสะอาดระบบกําจัด
-การเดินระบบกําจัดฝุนละออง การบํารุงรักษาและการแกไข
ปญหาระบบที่ขัดของ
-พื้นฐานระบบกําจัดมลพิษทางอากาศดวยเตาเผา
-การเลือกประเภทของระบบเตาเผาและวิธีการทําความสะอาด
ระบบกําจัด
-การเดิ นระบบกํ าจั ดมลพิ ษ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการแก ไ ข
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เนื้อหาวิชาอยางนอยประกอบดวย
ปญหาระบบที่ขัดของ
๒๔.ดา นการทบทวนการทํ า งานของระบบกํ า จั ด -พื้นฐานระบบกําจัดมลพิษทางอากาศดวยระบบควบแนน
มลพิ ษ ทางอากาศด ว ยควบแน น (Condensation -การเลื อ กประเภทของระบบควบแน นและวิธีก ารทํ า ความ
operation review)
สะอาดระบบกําจัด
-การเดิ นระบบกํ าจั ดมลพิ ษ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการแก ไ ข
ปญหาระบบที่ขัดของ

