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เอกสารประกอบการประชุม
เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเก็บสถิติข้อมูล การจัดทําบันทึก
รายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย
อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือ
ขจัดอากาศเสีย ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑
กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ : เพื่อร่วมลดการใช้กระดาษและพลังงาน กรุณานําเอกสารฉบับนี้
มาใช้ในการประชุมวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วย

๒

หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการเก็บสถิติข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศ
เสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสีย ตามมาตรา ๘๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕
๑.ที่มา
(๑) มาตรา ๖๘ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษ
อื่นใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศ
ไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกําหนด โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกําหนดเป็นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เว้นแต่จะได้มีระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ทําการตรวจสภาพและทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่แล้ว เพื่อการนี้
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดให้มีผู้ควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวด้วยก็ได้
(๒) มาตรา ๘๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือสําหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียตาม
มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบ
หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้ง
แหล่งกําเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานให้ทําตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ระบบบําบั ดอากาศเสีย ระบบบํ าบัดน้ําเสีย หรื อระบบกํ าจัด ของเสี ย หรืออุปกรณ์แ ละ
เครื่องมือดังกล่าวในวรรคหนึ่ง จะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่
ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
(๓) บทกําหนดโทษที่เป็นผลมาจากมาตรา ๘๐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ๒๕๓๕ ได้แก่
“มาตรา ๙๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ ผู้ใดละเว้นไม่
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของตนที่มีอยู่สําหรับการควบคุมมลพิษ อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเว้นไม่ทํา

๓

การบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดยใช้ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนที่มีอยู่และลักลอบปล่อย
ทิ้งมลพิษน้ําเสียหรือของเสียดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งกําเนิดมลพิษของตน จะต้องเสียค่าปรับ
รายวันในอัตราสี่เท่าของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายประจําวันสําหรับการเปิดเดินเครื่องทํางานของอุปกรณ์ เครื่องมือหรือ
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดําเนินการเช่นว่านั้น” และ
“มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ํา
เสียหรือกําจัดของเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” และ
“มาตรา ๑๐๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องทําตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๒.หลักเกณฑ์ทางวิชาการ
ปัจจุบัน กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศให้แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา๕๕ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕ จํานวน ๒๑ พารามิเตอร์ ได้แก่ (๑) ฝุ่นละออง (๒)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (๓) ออกไซด์ของไนโตรเจน (๔) คาร์บอนมอนอกไซด์ (๕) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (๖) ไฮโดรเจน
คลอไรด์ (๗) กรดกํามะถัน (๘) ไซลีน (๙) ครีซอล (๑๐) พลวง (๑๑) สารหนู (๑๒) ทองแดง (๑๓) ตะกั่ว (๑๔)
คลอรีน (๑๕) ปรอท (๑๖) ความทึบแสง (๑๗) ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (๑๘) สารประกอบไดออกซิน (๑๙)
ไอน้ํามันเบนซิน (๒๐) แคดเมียม และ (๒๑) กลิ่น โดยมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม ๑๓ ประเภท
ได้แก่ (๑) โรงไฟฟ้าทุกขนาด (๒) โรงโม่ บด หรือย่อยหิน (๔) เตาเผามูลฝอย (๕) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ (๖)
โรงงานเหล็ก (๗) คลังน้ํามัน (๘) เตาเผาศพ (๙)โรงงานปูนซีเมนส์และโรงงานปูนซีเมนส์ที่ใช้ของเสียเป็น
เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ (๑๐) สถานประกอบกิจการหลอมต้มทองคํา (๑๑) โรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ําและโรงสีข้าว
โรงงานที่ใช้หม้อไอน้ํา (๑๒) ท่าเรือ (๑๓) โรงงานอุตสาหกรรม (๑๔) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ (๑๕) โรง
กลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ดังนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศมาตรา ๖๘ มีหน้าที่ต้อง
ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัด
มลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
เหตุ ผ ลทางวิ ช าการ การเกิ ด มลพิ ษ ทางอากาศจะแบ่ ง ออกเป็ น (๑)มลพิ ษ ทางอากาศที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการเผาไหม้หรือ (๒) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือที่ไม่มีการเผาไหม้ สําหรับวิธีการควบคุม กําจัด
ลดหรือขจัดมลพิษมี ๓ วิธีการ โดยแบ่งออกเป็น (๑) การควบคุม กําจัด ลดหรือ ขจัดมลพิษก่อนการเผาไหม้
หรือก่อนการผลิต เช่น การควบคุมปริมาณกํามะถันในเชื้อเพลิง เป็นต้น (๒) การควบคุม กําจัด ลดหรือ ขจัด
มลพิษระหว่างการเผาไหม้หรือระหว่างการผลิต เช่น การควบคุมระดับอุณหภูมิการเผาไหม้ เป็นต้น และ (๓)
การควบคุม กําจัด ลดหรือ ขจัดมลพิษหลังการเผาไหม้หรือหลังการผลิต เช่น การติดตั้งระบบบําบัดอากาศเสีย
เป็นต้น ดังนั้น รายละเอียดกรอบของการเก็บสถิติข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการ
ทํางานของระบบบําบัดอากาศเสียฯจะต้องเป็นไปตามหลักการข้างต้น สําหรับกรอบของหลักเกณฑ์ฯ เป็นดังนี้
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(๑) ประเภทหรือวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยการควบคุมมลพิษทางอากาศให้ได้ตาม
มาตรฐานจะทําได้ ๓ ขั้นตอน หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอนรวมกัน ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ
ของเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบที่จะใช้ในการเดินเครื่องจักร หรือการควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ หรือการติดตั้ง
ระบบควบคุมมลพิษอากาศที่จะระบายออกสู่บรรยากาศภายนอก ดังนั้น ข้อมูลที่จะจัดเก็บจะต้องสัมพันธ์กับ
วิธีการที่แต่ละแหล่งกําเนิดดําเนินการอยู่ตามข้อเท็จจริง
(๒) ประเภทของพารามิเตอร์และความถี่ของข้อมูลที่จัดเก็บ ตามเหตุผลในข้อ(๑) พารามิเตอร์ที่จะ
จัดเก็บจะแบ่งออกเป็น จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มได้แก่
(๒.๑) การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ เช่น ปริมาณกํามะถันในเชื้อเพลิงหรือการควบคุม
ปริมาณสารเบนซีนในวัตถุดิบของกระบวนการผลิต เป็นต้น
(๒.๒) การควบคุ มกระบวนการเผาไหม้หรือกระบวนการผลิต เช่น การควบคุม อุณหภูมิ หรือ
ปริมาณออกซิเจนในห้องเผาไหม้ให้เป็นไปตามค่าการออกแบบ เป็นต้น
(๒.๓) การติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น ระบบถุงกรอง(Bag house) ระบบกําจัดฝุ่น
ละอองด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) ระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียก(Flue
Gas Desulfurization) ระบบกําจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบใช้แอมโมเนีย(Selective Catalytic
Reduction) ระบบการเผาทําลาย(Incineration) ระบบกําจัดฝุ่นละอองแบบเปียก(Wet Scrubber) เป็นต้น
โดยหลักการของการออกแบบระบบเหล่านี้ จะมีพารามิเตอร์ที่กําหนดให้แสดงผลหรือประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบควบคุมมลพิษเหล่านี้โดยจะเรียกว่า Operation Monitoring โดยแตกต่างกันไปแต่ละประเภทและ
ชนิดของระบบควบคุมมลพิษ เช่น ระบบถุงกรอง พารามิเตอร์ที่แสดงการทํางานของระบบจะเป็น ค่าความดัน
ลดของระบบถุงกรอง(Pressure drop) ระบบการเผาทําลายพารามิเตอร์ที่แสดงการทํางานของระบบจะเป็น
อุณหภูมิการเผาไหม้ เป็นต้น ตัวอย่างรายละเอียดของOperation Monitoring ดังตารางที่ ๑ นอกเหนือจากค่า
Operation monitoring พารามิเตอร์ที่สําคัญที่แสดงว่าระบบควบคุมเหล่านี้มีการเปิดใช้งานหรือไม่จะเป็นค่า
กระแสไฟฟ้า เนื่องจากทุกระบบต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่อง
(๓) วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลวิธีการรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย
แบบบันทึกข้อมูลรายวัน และแบบรายงานสรุปรายเดือน ตามแบบ ทส.๑ และ ทส. ๒ ตามลําดับ
(๔) ระยะเวลาการเก็บข้อมูล สถิติ ไว้ ณ แหล่งกําเนิดมลพิษระยะเวลา ๒ ปี

๕

ตารางที่ ๑ แสดงตัวอย่างของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและค่าพารามิเตอร์แสดงการทํางานของระบบ
ประเภทต่างๆ(Operation Monitoring)
ประเภทระบบควบคุม
พารามิเตอร์แสดงการ ตําแหน่ง
การเก็บข้อมูล ค่าที่เหมาะสมใน
มลพิษทางอากาศ
ทํางานของระบบฯ
ตรวจวัด
การทํางาน
๑.ถุงกรอง(Bag-House) ความดันลด
ก่อนและหลัง 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
(Pressure Drop)
ของถุงกรอง หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
ระบบ
หม้อแปลงของ 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
๒.ระบบกําจัดฝุ่นละออง ความต่างศักย์ไฟฟ้า
(Voltage current)
ระบบกําจัดฯ หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
ด้วยไฟฟ้าสถิตย์
ระบบ
(Electrostatic
Precipitator)
๓.เตาเผา(Incinerator) อุณหภูมิ
อากาศร้อนที่ 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
ออกจากห้อง หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
เผาไหม้
ระบบ
๔.ปล่องเผาทิ้ง(Flare)
สีของเปลวไฟ
ปลายปล่อง 1 ครั้ง/ชั่วโมง เปลวไฟไม่ดับ
หรืออัตโนมัติ แสดงว่ายังมีกร
ทํางานของflare
๕.Low NOx
อากาศร้อนที่ 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
อุณหภูมิ
หน่วยระบาย หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
Combustor
ไอเสีย
ระบบ
๖.ระบบดูดซับด้วย
ความดันลด
ก่อนและหลัง 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
ของเหลว(Absorption
ของระบบฯ หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
Technique)
ระบบ
๗.ระบบดูดซึมด้วย
ความดันลด
ก่อนและหลัง 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
ของแข็ง(Adsorption
ของระบบฯ หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
ระบบ
Technique)
๘.ระบบScrubber ด้วย ความดันลด
ก่อนและหลัง 1 ครั้ง/ชั่วโมง ตามค่าการ
ของเหลว
ของระบบฯ หรืออัตโนมัติ ออกแบบของ
ระบบ

๖

๓.รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเก็บสถิติข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์
หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษ
(๑) นิยาม
“การบําบัดอากาศเสีย” หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรับปรุงอากาศเสียโดยระบบบําบัด
อากาศเสียหรืออย่างอื่นทําให้อากาศเสียเป็นตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากแหล่งกําเนิด
มลพิษ และให้หมายความรวมถึงการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียหรืออย่างอื่นด้วย
“ระบบบําบัดอากาศเสีย” หมายความว่า เครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือ เครื่องมืออื่นใดที่
ต้องใช้เพื่อการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสีย ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบบําบัด
อากาศเสียด้วย
“การควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสีย” หมายความว่า วิธีการหรือกระบวนใดๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสีย
“พารามิเตอร์แสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย” หมายความว่า ค่าแสดงการการ
ทํางานหรือเดินระบบบําบัดอากาศเสีย
(๒) แบบบันทึกสถิติ ข้อมูลฯ รายวันและแบบสรุปรายงานประจําเดือน เป็นดังนี้
(๒.๑) แบบบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ รายละเอียดตามแบบ
ท.ส. ๑
(๒.๒)รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการ
ควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษดังรายละเอียดตามแบบ ท.ส. ๒
(๓) รายละเอียดและขั้นตอน มีดังนี้
(๓.๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย ต้องจัดเก็บ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียดตาม
แบบ ท.ส. ๑ และ ๒ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติ
และข้อมูล
(๓.๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย จัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ท.ส. ๑และ ๒ และเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยให้เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่
แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อ
เป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้
ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน หากเป็นการส่งรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน
(๓.๓) ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียมี
หน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูล หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสียอยู่แล้วตาม

๗

กฎหมายอื่น และการจัดเก็บสถิติและข้อมูล หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการจัดเก็บสถิติ
และข้อมูล หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่าการจัดเก็บสถิติและข้อมูล หรือการจัดทํารายงาน
ตามกฎหมายดังกล่าว เป็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลหรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม
และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียจัดส่งรายงานดังกล่าว
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน (๓.๒)

๘

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด
สําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษของแหล่งกําเนิดมลพิษ
๑.๑ ชื่อแหล่งกําเนิดมลพิษ........................................................................................................................
๑.๒ ตําแหน่ง : X-Coordinate....................................เมตร, Y-Coordinate………………………………เมตร
๑.๓ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .................. ซอย................................... ถนน ............................................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.............................จังหวัด ...................................................
โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... อีเมลล์.............................................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท .....................................................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ .......................................................
๑.๔ ระยะเวลาทํางานของแหล่งกําเนิด เริ่ม.....................................นาฬิกา เลิก......................................นาฬิกา
๑.๕ จํานวนวันทํางานของแหล่งกําเนิด ............................................................................................วัน/สัปดาห์
๑.๖ แผนภูมิแสดงกระบวนการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัดมลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษ (หากเนื้อที่ไม่พอให้ใช้
กระดาษว่างหรือแนบเอกสารมาด้วย)

๑.๗ แผนที่และแผนผังแหล่งกําเนิดมลพิษ พร้อมแสดงตําแหน่งของระบบบําบัดอากาศเสียและจุดระบาย
อากาศ (หากเนื้อที่ไม่พอให้ใช้กระดาษว่างหรือแนบเอกสารมาด้วย)

๑.๘ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด
สําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษของแหล่งกําเนิดมลพิษ ปรากฏตามตาราง ดังนี้

9
สถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ........................................................................... เดือน........................................พ.ศ. ........................................................................
ชื่อระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใด........................................เพื่อบําบัดอากาศเสียชนิด........................................................พารามิเตอร์แสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย...............................................................

วันที่

ตําแหน่งจุดปล่อยทิ้งอากาศเสีย : X-Coordinate.................................................................เมตร, Y-Coordinate .................................................................................................................................เมตร
ขนาดของจุดปล่อยทิ้งอากาศเสีย.....................................................................................................เมตร ความสูงของจุดปล่อยทิ้งอากาศเสีย...........................................................................................เมตร
การทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ
บําบัดอากาศเสีย
(กิโลวัตต์)

ปริมาณน้ําหรือสารเคมีที่ใช้ในการ
บําบัดอากาศเสีย
(ลูกบาศก์เมตรหรือกิโลกรัม)

ค่าพารามิเตอร์แสดงการทํางาน
ของระบบบําบัดอากาศเสีย
(Operation Monitoring)
(หน่วย)

อื่นๆ
(ระบุ)............................................
(หน่วย)

ค่าความเข้มข้นการปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย(ถ้ามี)
(หน่วย)

ปริมาณน้ําเสียที่ออกจาก
ระบบบําบัดอากาศเสีย (ถ้ามี)
(ลูกบาศก์เมตร)

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก
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หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิตแิ ละข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มสี ถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดอากาศเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจการปล่อยทิ้งอากาศเสียแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัด และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน
๓. กรณีที่การทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมือปกติ/ขัดข้องให้บันทึกวันที่ขดั ข้อง พร้อมแสดงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาขัดข้อง
ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................................................................................................. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ลงชื่อ........................................................................................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ .............................................................. หมดอายุ .................................................................................................................
ออกให้โดย ....................................................................................................................
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แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด
หรือขจัดอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ
๑.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อแหล่งกําเนิดมลพิษ..........................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .................... ซอย .................................................. ถนน .................................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด .............................................
โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .......................... . มี ...............................................................................
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท...........................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ......................................................
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับ
การควบคุ ม กํ า จั ด ลด หรื อ ขจั ด อากาศเสี ย ของแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ของแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ สํ า หรั บ
เดือน ................................ พ.ศ. ........... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
ลงชื่อ.......................................................................................................... เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.........................................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
(..................................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ..............................................................................
ออกให้โดย ............................................................................................................................................................
๒.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัดอากาศเสียอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศ
เสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ
(๑) ชื่อระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใด...............................................................................
(๒) เพื่อบําบัดอากาศเสียชนิด..............................................................................................................................
(๓) พารามิเตอร์แสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย..............................................................................
๓.สรุปผลการทํางานของระบบบัดอากาศเสียอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือ
ขจัดอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดอากาศเสีย (กิโลวัตต์) .........................................................................
(๒)ปริมาณน้าํ หรือสารเคมีที่ใช้ในการบําบัดอากาศเสีย (ลูกบาศก์เมตรหรือกิโลกรัม) ............................................
(๓)ปริมาณน้าํ เสียที่ออกจากระบบบําบัดอากาศเสีย (ถ้ามี)(ลูกบาศก์เมตร) ............................................................
(๔) ค่าพารามิเตอร์แสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย
จํานวนวันปกติ................................. วัน จํานวนวันไม่ปกติ...............................วัน
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(๕) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
จํานวนวันปกติ.................................. วัน จํานวนวันไม่ปกติ...............................วัน
(๖) ค่าความเข้มข้นการปล่อยทิ้งอากาศเสีย(ถ้ามี)
จํานวนวันเป็นไปตามมาตรฐาน...........................วัน จํานวนวันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน...........................วัน
(๗) ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

