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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ….
____________________________________
หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้และ
เพิกถอนใบอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
การสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบ
บําบัดอากาศเสีย และโดยที่มาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้และ
เพิกถอนใบอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ….
____________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดําเนินการ และ
บํารุงรักษาระบบบําบัดอากาศเสีย
“การบําบัดอากาศเสีย” หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรับปรุงอากาศเสียโดยระบบบําบัดอากาศเสีย
หรืออย่างอื่น ให้ มี คุ ณภาพอากาศตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ งอากาศเสียจากแหล่งกําเนิ ดมลพิษ และให้
หมายความรวมถึงการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียหรืออย่างอื่นด้วย
“ระบบบําบั ดอากาศเสี ย” หมายความรวมถึง สิ่ ง ปลูก สร้า ง เครื่ อ งมือ เครื่ องใช้ อุป กรณ์ แ ละวัส ดุ ที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อการบําบัดอากาศเสียของระบบบําบัดอากาศเสียด้วย
หมวด ๑
การขอและการออกใบอนุญาต
____________________________________
ข้อ ๒ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมจะเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการควบคุมและ
ตรวจสอบการบําบัดอากาศเสียหรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ โดยมีวิชาเรียนตามบัญชีรายชื่อวิชา ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) ผู้สําเร็จการศึกษาตาม (๑) แต่มีวิชาเรียนไม่เป็นไปตามบัญชีรายชื่อวิชา ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ต้ องมีใบรับรองรายวิชาที่ สําเร็ จการศึ กษาหรือที่ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสถาบั นการศึกษาหรื อสถาบันการ
ฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมควบคุมมลพิษ
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(๓) ต้ อ งไม่ เ ป็นข้ าราชการ พนัก งานรัฐ วิส าหกิ จ หรือ พนั กงานส่ วนท้ อ งถิ่น ซึ่ ง มีตํ าแหน่ ง หรื อ
เงินเดือนประจํา
(๔) กรณีนิติบุคคลประสงค์จะเป็นผู้ควบคุม ต้องมีผู้สําเร็จการศึกษาตาม (๑) ประจําอยู่ และต้องมี
ประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการบําบัดอากาศเสียไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ในกรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติ
จากหน่วยงานที่มีอํานาจรับรองของประเทศนั้นมาแสดง และต้องมีสํานักงานอยู่ในประเทศไทยด้วย
(๕) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียน การจัดทําบัญชีรายชื่อ และการแก้ไขบัญชีรายชื่อตาม (๒)
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้กรมควบคุมมลพิษจัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษด้วย
ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ผู้ยื่นคําขอประสงค์
จะเป็นผู้ควบคุม พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรณีผู้ควบคุมเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม และบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะทําหน้าที่
เป็นผู้ควบคุม อย่างน้อยสองคนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ผู้ยื่นคําขอประสงค์จะเป็นผู้ควบคุม พร้อมด้วยหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมตามข้อ ๓ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบหลักฐาน
ให้ครบถ้วน และพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมตามข้อ ๒ และ
ให้แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมให้ใช้ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีอายุ
ห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ ๕ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมแล้ว ให้แจ้งการออกใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันออกใบอนุญาตดังกล่าว
หมวด ๒
การควบคุมการปฏิบัติงาน
____________________________________
ข้อ ๖ ให้ผู้ควบคุมปฏิบัติงานได้เฉพาะภายในเขตท้องที่ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
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ข้อ ๗ ผู้ควบคุมต้องแสดงใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการของตน
ข้อ ๘ ให้ผู้ควบคุมเสนอแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนเริ่มดําเนินการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
แผนงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) สถานที่ตั้งและประเภทของระบบบําบัดอากาศเสียที่จะเข้าดําเนินการ
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุอื่นที่จําเป็นในการบําบัดและควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๔) รายชื่อผู้ควบคุมดูแลระบบบําบัดอากาศเสียที่จะให้รับผิดชอบในเขตท้องที่นั้น โดยต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒
ข้อ ๙ ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดอากาศเสียให้บําบัดอากาศเสียได้มาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๒) ควบคุมและดูแลประจําในการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสียตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย เพื่อให้สามารถบําบัดอากาศเสียได้ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๓) ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบบําบัดอากาศเสียก่อนและขณะดําเนินการ และบันทึกรายละเอียด
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบ
(๔) เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดอากาศเสีย และจัดเก็บไว้ให้พร้อมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะตรวจสอบได้
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(๕) ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ซึ่งมีอํานาจในเขตท้องที่ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
(๖) แจ้งและเสนอแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียชั่วคราวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ในกรณีที่ต้องหยุดดําเนินการบําบัดอากาศเสีย
(๗) ดําเนินการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และวิธีการที่
กรมควบคุมมลพิษกําหนด
(๘) เข้ารับการฝึกอบรมวิชาเรียนตามบัญชีรายชื่อวิชา ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ณ สถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมควบคุมมลพิษอย่างน้อยปีละ
สามสิบชั่วโมง
(๙) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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ข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับการแจ้งแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนงานดังกล่าวตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้อนุญาต แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
การต่ออายุใบอนุญาต
____________________________________
ข้อ ๑๑ ผู้ค วบคุม ซึ่ง ประสงค์จ ะขอต่อ อายุใ บอนุญ าตเป็น ผู้ค วบคุม ต้อ งยื่น คํา ขอต่อ อายุใ บอนุญ าต
เป็น ผู้ค วบคุม ตามแบบที ่ร ัฐ มนตรีกํ า หนดโดยประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาต่อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น ก่อ นวัน ที่
ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน พร้อมด้วยเอกสารที่แสดงหลักฐานว่าได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมเดิม
ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ถ้าปรากฏว่าผู้ยื่นคําขอตามข้อ ๑๑ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ก่อนการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจนําข้อกําหนดในหมวด ๒
ทั้งหมดหรือบางส่วนมากําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ควบคุมต้องปฏิบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการต่อหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ แต่ต้องไม่เกินวันที่ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมเดิม
สิ้นอายุ และให้นําความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต
____________________________________
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้ควบคุมนั้น
ยื่นคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดเสียหาย
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมแก่ผู้ยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้นําความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๕ ใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยมีคําว่า “ใบแทน” พิมพ์ด้วยหมึกสีแดงกํากับไว้ด้านหน้าเหนือตราครุฑ และให้ลงวัน เดือน ที่ออกใบแทน
ดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นกํากับไว้ด้วย
หมวด ๕
การสั่งพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
____________________________________
ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ควบคุมรายใดฝ่าฝืนหรือไม่อาจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่ผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือเพื่อพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมได้ แต่ต้องไม่เกินครั้งละสิบห้าวัน
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ควบคุมถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และได้กระทําการตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๑๖ วรรคหนึ ่ง อีก ให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่น รายงานต่อ เจ้า พนัก งานควบคุม มลพิษ เพื่อ พิจ ารณาสั ่ง เพิก ถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ในกรณีที่ผู้ควบคุมรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามนั้น ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชน หรือต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําบัญชีรายชื่อนิติบุคคลตามข้อ ๒ วรรคสอง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแจ้งการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว
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หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม
____________________________________
ข้อ ๑๙ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมในอัตราดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ปีละ

๔๐
๔,๐๐๐

บาท
บาท

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ ความในข้อ ๒ วรรคสอง ยังมิให้นํามาใช้บังคับจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการนั้นใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่
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รายชื่อวิชา
๑ .ก ฏ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(Environmental Law and
Regulation)

๒.การควบคุ ม ฝุ่ น ละอองจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ( Control of
Particulate Emission from
sources)

๓.การควบคุมมลพิษอากาศจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ
( Control of Gaseous
Emission from sources)

บัญชีรายชื่อวิชา ๑
รายละเอียดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
จํานวนหน่วยการเรียน
-พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
๒
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕
- กฏกระทรวงและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะรั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๓๕
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
-กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-กฏหมายต่างประเทศที่สําคัญ
-รูปแบบและพฤติกรรมของอนุภาคฝุ่นละออง
๓
-ขนาดของฝุ่นละออง
-ระบบบําบัดฝุ่นละอองแบบ Reverse air and
pulse jet fabric filters
-ร ะ บ บ บํ า บั ด ฝุ่ น ล ะ อ อ ง แ บ บ Electrostatic
precipitators
-ระบบบําบัดฝุ่นละอองแบบParticulate
wet
scrubbers
-การออกแบบและควบคุมระบบรวบรวมฝุ่นละออง
และระบบบําบัดฝุ่นละออง
-การติดตามและตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจาก
แหล่งกําเนิด
๓
-หลั ก การพื้ น ฐานและพฤติ ก รรมของมลพิ ษ ทาง
อากาศ
-แหล่งกําเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศ
-การออกแบบและควบคุมระบบรวบรวมมลพิษทาง
อากาศและระบบบําบัดอากาศเสีย
-ระบบบํ า บั ด อากาศเสี ย แบบCarbon
bed
adsorbers
-ร ะ บ บ บํ า บั ด อ า ก า ศ เ สี ย แ บ บ Thermal
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รายชื่อวิชา

รายละเอียดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

-ร ะ บ บ บํ า บั ด อ า ก า ศ เ สี ย แ บ บ Catalytic
incinerators
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบAbsorbers
-ระบบบําบัดอากาศเสียแบบCondensers
๔.การจั ด ทํ า บั ญ ชี ม ลพิ ษ ทาง -พื้นฐานการจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
อากาศ( Introduction
to -การวางแผน ออกแบบการจั ดทําบัญ ชีมลพิษทาง
อากาศ
Emission Inventories)
-การจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
-การประกันคุณภาพและความถูกต้อง
-การรายงานและปรับปรุงบัญชีมลพิษทางอากาศ
๕.สถิติสิ่งแวดล้อม
-พื้นฐานความรู้สถิติ
(Introduction
to -การคํานวน ค่า ข้อมูลโดยใช้สถิติต่างๆ
Environmental statistics)
-การแปรผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางสถิติต่างๆ

จํานวนหน่วยการเรียน

๓

๒

10

เอกสารประกอบการประชุมวาระ๓.๑

บัญชีรายชื่อวิชา ๒
รายชื่อวิชาที่เรียน/ฝึกอบรม
๑.กฏหมายสิ่งแวดล้อม
(Environmental law and Regulations)
๒.ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
(Air Pollution Control Systems for Selected Industries)
๓.การจัดการเบื้องต้นของมลพิษทางอากาศประเภทร้ายแรง
(Introduction to Hazardous Air Pollutants)
๔.การจัดทําบัญชีมลพิษทางอากาศ
(Introduction to Emission Inventories)
๕.สถิติสิ่งแวดล้อม
(Introduction to Environmental statistics)
๖.ระบบดูดจับและระบายอากาศจากแหล่งกําเนิด
(Emission Capture and Gas Handling System Inspection)
๗.การเก็บ วิเคราะห์และแปรผลมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิด
(Source Sampling for Pollutants)
๘.ระบบการติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบต่อเนื่อง : การเดิน
ระบบและบํารุงรักษา (Continuous Emission Monitoring Systems Operation and Maintenance of Gas Monitors)
๙.การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิด : ก๊าซ
(Inspection of Gas Control Devices and Selected Industries)
๑๐.การตรวจสอบระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิด :
ฝุ่นละออง (Inspection of Particle Control Devices)
๑๑.การตรวจสอบการรั่วไหลของมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิด
(Fugitive Source Inspection)
๑๒.การออกแบบระบบระบายอากาศทางปล่อง
(Effective Stack Height/Plume Rise)
๑๓.การจัดการเบื้องต้นมลพิษทางอากาศ : อากาศพิษ
(Rural and urban Air Toxics)
๑๔.การควบคุมการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหยจากกระบวนการผลิต
(Controlling VOC Emissions from Leaking Process Equipment)

ระยะเวลาฝึกอบรม(ชั่วโมง)
๖
๓๐
๖
๖
๖
๑๕
๓๐
๑๕

๑๕
๑๕
๑๕
๖
๖
๑๕
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รายชื่อวิชาที่เรียน/ฝึกอบรม
๑๕.หลักการเบื้องต้นหม้อไอน้ํา
(Introduction to Boiler Operation)
๑๖.การกําจัดฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิด
(Control of Particulate Emissions)
๑๗.การกําจัดมลพิษอากาศจากแหล่งกําเนิด
(Control of Gaseous Emissions)
๑๘.การจัดการมลพิษทางอากาศด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
(Introduction to Dispersion Modeling )
๑๙.การทบทวนการทํางานของระบบกําจัดฝุ่นละอองด้วยถุงกรอง(Fabric
filter operation review)
๒๐.การทบทวนการทํางานของระบบกําจัดมลพิษทางอากาศด้วย
สครับเบิลล์ (Scrubber system operation review)
๒๑.การทบทวนการทํ า งานของระบบกํา จั ดฝุ่ น ละอองด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต ย์
(Electrostatic precipitation operation review)
๒๒.การทบทวนการทํางานของระบบกําจัดฝุ่นละอองด้วยไซโคน
(Cyclone operation review)
๒๓.การทบทวนการทํางานของระบบกําจัดมลพิษทางอากาศด้วยเตาเผา
(Incineration operation review)
๒๔.การทบทวนการทํ างานของระบบกําจั ด มลพิษ ทางอากาศด้ ว ยควบ
คแน่น(Condensation operation review)
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