การสัมมนารับฟงความเห็น
(ราง)กฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ...
และ
(ราง)กฎกระทรวงวาการจัดเก็บสถิติขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและ
รายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด
สําหรับการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัดอากาศเสีย พ.ศ. ...

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หองสรอยทอง ๓-๔ โรงแรมโกลเดนซิตี้ระยอง
จังหวัดระยอง

กําหนดการสัมมนา
กําหนดการ
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปดการสัมมนา
โดย นางสุณี ปยะพันธุพงษ
ประธานการสัมมนา
รองอธิบ ดีกรมควบคุมมลพิษ
นางสาวพรสุข จงประสิทธิ์
กลาวรายงาน
ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
นําเสนอรางกฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย มาตรา ๗๓ พรบ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ๒๕๓๕
โดย นายเสกสรร แสงดาว
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
รับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากที่สัมมนา
(กาแฟและของวางบริการนอกหองสัมมนา เวลา ๑๐.๓๐ น )
รับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอ (ราง) กฎกระทรวงวาการจัดเก็บสถิติขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน
ผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับ การควบคุม
กําจัด ลดหรือขจัด อากาศเสีย ตามมาตรา ๘๐ พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ๒๕๓๕
โดย นายเสกสรร แสงดาว
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
รับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากที่สัมมนา
(กาแฟและของวางบริการนอกหองสัมมนา เวลา ๑๕.๐๐ น )
สรุปผลการสัมมนาและกลาวปดการประชุม
โดย นางสาวพรสุข จงประสิทธิ์
ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(ราง)กฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ...

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงวาดวยผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. …
____________________________________
หลักการ
กําหนดหลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อ นไขการขอและการออกใบอนุ ญาต คุ ณสมบั ติ ข องผู ข อรั บ
ใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
การสั่งพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ระบบบําบัดอากาศเสีย
เหตุผล
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุ ญ าต
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุ ญ าต การสั่ ง พั กใชแ ละเพิ กถอนใบอนุ ญ าต และการเสี ย คา ธรรมเนี ย มการขอและการออก
ใบอนุญาตเปนผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย และโดยที่มาตรา ๗๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการ
ออกใบอนุญาต คุณสมบัติข องผูขอรับ ใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต และการเสีย คาธรรมเนีย มการขอ
และการออกใบอนุญาตเปนผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

(ราง) กฎกระทรวงวาดวยผูค วบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย พ.ศ. ….
____________________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สง เสริม และรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดลอมแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญ ญัต ิที่มีบ ทบัญ ญัติบ าง
ประการเกี่ย วกับ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมจึงออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“การบํ าบั ดอากาศเสีย ” หมายความวา กระบวนการทํ าหรื อปรับปรุ งอากาศเสีย โดยระบบบํ าบั ด
อากาศเสียหรืออยางอื่นใหมีคุณภาพอากาศตามมาตรฐานควบคุม การปลอยทิ้งอากาศเสีย จากแหล งกําเนิ ด
มลพิษ และใหหมายความรวมถึงการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียหรืออยางอื่นดวย
“ระบบบําบัดอากาศเสีย” หมายความรวมถึง สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและวัสดุที่
จําเปนตองใชเพื่อการบําบัดอากาศเสียของระบบบําบัดอากาศเสียดวย
หมวด ๑
การขอและการออกใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๒ ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุมจะเปนนิติบุค คลที่มีวัต ถุประสงคเกี่ยวกับการควบคุม
และตรวจสอบการบําบัดอากาศเสียหรือเปนบุคคลธรรมดาก็ได โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา ดังตอไปนี้
(ก) วิศ วกรรมศาสตรแ ละต องมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุ ม ตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกรดวย
(ข) วิท ยาศาสตร และตองมีใบอนุ ญาตประกอบวิ ช าชี พวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย
(๒) ตองไมเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา
(๓) กรณีนิติบุคคลประสงคจะเปนผูควบคุม ตองมีผูสําเร็จการศึกษาตาม (๑) ประจําอยู

ในกรณีเ ปนนิติบุค คลที่จดทะเบีย นตามกฎหมายตา งประเทศ ตอ งมีห นัง สือรับ รอง
คุณสมบัติจากหนวยงานที่มีอํานาจรับ รองของประเทศนั้นมาแสดง และตองมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย
ดวย
(๔) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูควบคุม
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ขอ ๓ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม ใหยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ผูยื่นคําขอ
ประสงคจะเปนผูควบคุม พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
กรณีผูควบคุมเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม และบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะทํา
หนาทีเ่ ปนผูควบคุม อยางนอยสองคนตอเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ผูยื่นคําขอประสงคจะเปนผูควบคุม พรอม
ดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบทีร่ ัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุมตามขอ ๓ แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
หลักฐานใหครบถวน และพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ตามขอ ๒ และใหแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ได
รับคําขอ
ใบอนุญาตเปนผูควบคุมใหใชตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมี
อายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๕ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดอนุญาตใหผูใดเปนผูควบคุมแลว ใหแจงการออกใบอนุญาตเปนผู
ควบคุมใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษ และกรมควบคุมมลพิษ ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันออกใบอนุญาต
ดังกลาว
หมวด ๒
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
____________________________________
ขอ ๖ ใหผูควบคุมปฏิบัติงานไดเฉพาะภายในเขตทองที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต
ขอ ๗ ผูควบคุมตองแสดงใบอนุญาตเปนผูควบคุมไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการ
ของตน
ขอ ๘ ใหผูควบคุมเสนอแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัด อากาศเสียใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนเริ่มดําเนินการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
แผนงานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองประกอบดวย
(๑) สถานที่ตั้งและประเภทของระบบบําบัดอากาศเสียที่จะเขาดําเนินการ
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย

(๓) เครื ่อ งมือ เครื่อ งใช อุป กรณ และวัส ดุอื่นที่จํา เปนในการบําบัด และควบคุมระบบบําบัด
อากาศเสีย ใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือ
มาตรา ๕๘
(๔) รายชื่อผูควบคุมดูแลระบบบําบัด อากาศเสีย ที่จะให รับผิด ชอบในเขตท องที่นั้น กรณีเ ปนนิ ติ
บุคคล โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๒
ขอ ๙ ใหผูควบคุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดอากาศเสียใหบําบัด อากาศเสียไดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๒) ควบคุมและดูแลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย รวมทั้งบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ
บําบัดอากาศเสีย เพื่อใหสามารถบําบัดอากาศเสียไดตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีก่ าํ หนดตาม
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๘
(๓) ตรวจสอบความเรีย บร อยของระบบบํ าบัด อากาศเสี ยกอนและขณะดําเนิน การ และบั นทึ ก
รายละเอียดเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบ
(๔) เก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย และจัดเก็บไวใหพรอมที่เจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษจะตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(๕)จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหง
ทองที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทอ งถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุ มมลพิษ ซึ่งมี อํานาจในเขต
ทองที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตเปนผูควบคุม
(๗) แจ งและเสนอแผนงานเกี่ ย วกั บ การควบคุ มระบบบํ าบั ด อากาศเสี ยชั่ วคราวให เ จาพนักงาน
ทองถิ่นทราบ ในกรณีที่ตองหยุดดําเนินการบําบัดอากาศเสีย
(๘) ดําเนินการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสีย ตามหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และ
วิธีการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
(๙) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับการแจงแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัด อากาศเสีย
หรือการเปลี่ย นแปลงแผนงานดัง กลา วตามขอ ๘ แลวแตกรณี ใหแ จง เจา พนัก งานควบคุม มลพิษ ทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดอนุญาต แลวแตกรณี

หมวด ๓
การตออายุใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๑๑ ผู ค วบคุ ม ซึ่ ง ประสงค จ ะขอต อ อายุใ บอนุ ญ าตเป น ผูค วบคุ ม ต อ งยื่ น คํา ขอต อ อายุ
ใบอนุ ญ าตเปนผูควบคุมตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอเจาพนักงานทองถิ่น
กอนวันทีใ่ บอนุญาตนั้นสิ้นอายุไมนอยกวาเกาสิบวัน พรอมดวยเอกสารที่แสดงหลักฐานวาไดรับใบอนุญาตเปนผู
ควบคุมเดิม
ขอ ๑๒ ในการพิ จารณาตออายุใบอนุ ญาตเปนผูควบคุ ม ถาปรากฏวา ผูยื่นคําขอตามขอ ๑๑ มี
คุณสมบัติถูกตองครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นตออายุใบอนุญาต
เปนผูควบคุม
กอนการพิจารณาตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นอาจนําขอกําหนดในหมวด
๒ ทั้งหมดหรือบางสวนมากําหนดเปนเงื่อนไขใหผูควบคุมตองปฏิบัติในการขอตออายุใบอนุญาตก็ได
ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงการตอหรือไมตออายุใบอนุญาตเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตเป นผูค วบคุ มทราบภายในสี่สิบ หาวันนับ แต วันที่ ไดรับคําขอ แตต องไมเ กิ นวันที่ใบอนุญ าตเปนผู
ควบคุมเดิมสิ้นอายุ และใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตเปนผูควบคุมสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ใหผู
ควบคุมนั้น ยื่นคําขอรับใบแทนตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดเสียหาย พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่เ จา พนัก งานทอ งถิ่น ไดอ อกใบแทนใบอนุญ าตเปนผูค วบคุม แกผูยื ่นคํา ขอตามวรรค
หนึ่งแลวใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ใบแทนใบอนุญาตเปนผูควบคุมใหเปนไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยมีคําวา “ใบแทน” พิมพดวยหมึกสีแดงกํากับไวดานหนาเหนือตราครุฑ และใหลงวัน เดือน ที่ออก
ใบแทนดังกลาว พรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นกํากับไวดวย

หมวด ๕
การสั่งพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
____________________________________
ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏวาผูควบคุมรายใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสง เสริมและรักษา
คุ ณภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูค วบคุมนั้นปฏิบัติใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณี ที่ ผูค วบคุ มไม ป ฏิ บัติ ต ามคํา สั่ ง ของเจ าพนั กงานท องถิ่ นตามวรรคหนึ่ ง ใหเ จ า พนั กงาน
ท องถิ่ นมีอํานาจสั่งเปนหนังสือเพื่อพักใชใบอนุญาตเปนผูควบคุมได แตตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน
ในกรณี ที่ ผู ค วบคุ ม รายใดฝ าฝน หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ระเบีย บ หรื อประกาศที่ ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ
ดังกลาว และการฝาฝ นไมป ฏิ บัติต ามนั้น กอ ใหเ กิด อันตรายตอ สุขภาพของประชาชน หรื อมีผ ลกระทบต อ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางรายแรง ใหเจา
พนักงานควบคุมมลพิษสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูค วบคุมถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และไดกระทําการตามที่กาํ หนด
ไวในขอ ๑๖ วรรคหนึ่งอีก ใหเ จาพนักงานทองถิ่นรายงานตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณาสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดทําบัญชีรายชื่อตามขอ ๒ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นสั่งพักใช
ใบอนุญาตเปนผูควบคุม หรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษแจงการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวใหกรมควบคุมมลพิษ
ทราบโดยเร็ว
หมวด ๖
คาธรรมเนียม
____________________________________
ขอ ๑๙ ใหกําหนดคาธรรมเนียมในอัตราดังตอไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ฉบับละ

ใหไว ณ วันที่

๔๐
๔,๐๐๐

บาท
บาท

(ราง) กฎกระทรวงวาการจัดเก็บสถิติขอมูล การจัดทําบันทึก
รายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย
อุปกรณหรือเครือ่ งมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัด
อากาศเสีย พ.ศ. ...

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดเก็บสถิติขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางาน
ของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัดอากาศเสีย พ.ศ.

หลักการ
กําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บสถิติขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของ
ระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัดอากาศเสีย
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๘๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ บัญญัติใหการเก็บสถิติ ขอมูล การจัด ทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บํ า บั ด อากาศเสี ย ให ทํ า ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและแบบที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จึ ง จํ า เป น ต อ งออก
กฎกระทรวงนี้

(ราง) กฎกระทรวงวาดวยการจัดเก็บสถิตขิ อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของ
ระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัดอากาศเสีย พ.ศ.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตสิ งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐธรรมนูญแห ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให กระทํา ได โ ดยอาศัย อํ านาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ให ใช บั งคั บเมื่ อพ นกําหนดเกา สิบ วันนั บแต วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การบําบัดอากาศเสีย ” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงอากาศเสียโดยระบบ
บําบัดอากาศเสียหรืออยางอื่นทําใหอากาศเสีย เปนตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลง
กําเนิดมลพิษ และใหหมายความรวมถึงการกําจัดของเสียอันเกิดจากการบําบัดอากาศเสียหรืออยางอื่นดวย
“ระบบบําบัดอากาศเสีย” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องใช อุปกรณ หรือ เครื่องมืออื่นใดที่
ตองใชเพื่อการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัด อากาศเสีย ใหรวมถึงสิ่งปลูกสรางและอื่นๆที่เ กี่ยวกับ ระบบบําบัด
อากาศเสียดวย
“การควบคุม กําจัด ลด หรือขจัด อากาศเสีย” หมายความวา วิธี การหรือกระบวนใดๆ ที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสีย
“พารามิเตอรแสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ” หมายความวา คาแสดงการการ
ทํางานหรือเดินระบบบําบัดอากาศเสีย
ขอ ๓ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเสียตาม
มาตรา ๘๐ ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ในแตละวัน และจัด ทํา
บันทึกรายละเอียดดังกลาวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนระยะเวลาสองปนับ
แตวันที่มีการเก็บสถิติและขอมูลนั้น
ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ในแตละ
เดือนตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป โดยยื่น
ตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู หรือสงทางไปรษณียตอบรับ หรือรายงานดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามทีอ่ ธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ทั้งนี้ การสงรายงานทางไปรษณียต อบ
รับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันที่สงรายงาน และการสงรายงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหถือวันที่ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นถูกสงออกจากระบบขอมูลของผูสงขอมูลเปนวันที่สงรายงาน

การรายงานต อเจ าพนักงานท องถิ่ นตามวรรคสอง ใหเจาพนั กงานท องถิ่นออกใบรับเพื่ อเป น
หลักฐานใหแกผูเสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน
ขอ ๔ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดอากาศ
เสียตามขอ ๓ มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูล จัดทําบันทึกรายละเอีย ด หรือจัดทํารายงานสรุป ผลการทํางาน
ของระบบบําบัดอากาศเสียอยูแลวตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึก รายละเอียด
หรือการจัดทํารายงานดังกลาวมีขอมูลไมนอยกวาการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด หรือการ
จัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวาการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอีย ด หรือการจัด ทํา
รายงานตามกฎหมายดังกลาว เปนการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด หรือการจัดทํารายงาน
ตามกฎกระทรวงฉบับนีโ้ ดยอนุโลม และใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูค วบคุมระบบบําบัด
อากาศเสียเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๓ วรรคสอง

ใหไว ณ วันที่

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครือ่ งมืออื่นใด
สําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษของแหลงกําเนิดมลพิษ
๑.๑ ชื่อแหลงกําเนิดมลพิษ........................................................................................................................
๑.๒ ตําแหนง : X-Coordinate....................................เมตร, Y-Coordinate………………………………เมตร
๑.๓ ตัง้ อยูเลขที่ .................... หมูท ี่ .................. ซอย................................... ถนน ............................................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.............................จังหวัด ...................................................
โทรศัพท ................................. โทรสาร ..................................... อีเมลล.............................................................
มี ............................................................................... เปนเจาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท .....................................................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถามี) ....................... ออกใหโดย ....................... หมดอายุ .......................................................
๑.๔ ระยะเวลาทํางานของแหลงกําเนิด เริ่ม.....................................นาฬิกา เลิก......................................นาฬิกา
๑.๕ จํานวนวันทํางานของแหลงกําเนิด ............................................................................................วัน/สัปดาห
๑.๖ แผนภูมแิ สดงกระบวนการควบคุม กําจัด ลดหรือขจัดมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษ (หากเนื้อที่ไมพอใหใช
กระดาษวางหรือแนบเอกสารมาดวย)

๑.๗ แผนทีแ่ ละแผนผังแหลงกําเนิดมลพิษ พรอมแสดงตําแหนงของระบบบําบัดอากาศเสียและจุดระบาย
อากาศ (หากเนื้อที่ไมพอใหใชกระดาษวางหรือแนบเอกสารมาดวย)

๑.๘ ไดจดั เก็บสถิตแิ ละขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด
สําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษของแหลงกําเนิดมลพิษ ปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและขอมูลที่จัดเก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ........................................................................... เดือน........................................พ.ศ. ........................................................................

วันที่

ชื่อระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นใด........................................เพื่อบําบัดอากาศเสียชนิด........................................................พารามิเตอรแสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย
...............................................................
ตําแหนงจุดปลอยทิ้งอากาศเสีย : X-Coordinate.................................................................เมตร, Y-Coordinate .................................................................................................................................เมตร
ขนาดของจุดปลอยทิ้งอากาศเสีย.....................................................................................................เมตร ความสูงของจุดปลอยทิ้งอากาศเสีย...........................................................................................เมตร
การทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นใด
ปริมาณการใชไฟฟาของระบบ
บําบัดอากาศเสีย
(กิโลวัตต)

ปริมาณน้ําหรือสารเคมีทใี่ ชในการ
บําบัดอากาศเสีย
(ลูกบาศกเมตรหรือกิโลกรัม)

คาพารามิเตอรแสดงการ
อื่นๆ
คาความเขมขนการปลอยทิ้ง ปริมาณน้ําเสียทีอ่ อก
ทํางานของระบบบําบัด (ระบุ)..........................................
อากาศเสีย(ถามี)
จากระบบบําบัดอากาศ
อากาศเสีย(Operation
..(หนวย)
(หนวย)
เสีย (ถามี)(ลูกบาศก
Monitoring)
เมตร)
(หนวย)

ลายมือชื่อ
ผูบันทึก

หมายเหตุ ๑. ใหกรอกสถิตแิ ละขอมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิตแิ ละขอมูลนั้น ๆ ในแตละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดอากาศเสียที่มกี ารติดตัง้ เครื่องตรวจการปลอยทิง้ อากาศเสียแบบอัตโนมัติใหแนบผลการตรวจวัด และทําการสรุปผลเปนสถิตแิ ละขอมูลรายเดือน
๓. กรณีที่การทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมือปกติ/ขัดของใหบันทึกวันที่ขดั ของ พรอมแสดงสาเหตุและการแกไขปญหาขัดของ
ขอรับรองวาการบันทึกสถิติและขอมูลตามตารางขางตนถูกตองทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................................................................................................. เจาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ลงชื่อ........................................................................................................................................ ผูค วบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ .............................................................. หมดอายุ .................................................................................................................
ออกใหโดย ....................................................................................................................

ทส.๒
แบบรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม
กําจัด ลด หรือขจัดอากาศเสียของแหลงกําเนิดมลพิษ
๑.ขอมูลทั่วไป
ชื่อแหลงกําเนิดมลพิษ..........................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ .................... หมูที่ .................... ซอย .................................................. ถนน .................................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด .............................................
โทรศัพท ................................. โทรสาร .......................... . มี
............................................................................... เปนเจาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท...........................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถามี) ....................... ออกใหโดย ....................... หมดอายุ ......................................................
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับ
การควบคุ ม กํ า จั ด ลด หรื อ ขจั ด อากาศเสี ย ของแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ของแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ สํ า หรั บ
เดือน ................................ พ.ศ. ........... ตามที่ไดกําหนดในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
ลงชื่อ........................................................................................................ เจาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
(.......................................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................................. ผูค วบคุมระบบบําบัดอากาศเสีย
(................................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ............................................................................
ออกใหโดย ...........................................................................................................................................................
๒.ขอมูลเกีย่ วกับระบบบัดอากาศเสียอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดอากาศ
เสียของแหลงกําเนิดมลพิษ
(๑) ชื่อระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นใด..............................................................................
(๒) เพื่อบําบัดอากาศเสียชนิด............................................................................................................................
(๓) พารามิเตอรแสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย............................................................................
๓.สรุปผลการทํางานของระบบบัดอากาศเสียอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือ
ขจัดอากาศเสียของแหลงกําเนิดมลพิษ
(๑) ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดอากาศเสีย (กิโลวัตต) ........................................................................
(๒) ปริมาณน้ําหรือสารเคมีที่ใชในการบําบัดอากาศเสีย (ลูกบาศกเมตรหรือกิโลกรัม) ........................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่ออกจากระบบบําบัดอากาศเสีย (ถามี)(ลูกบาศกเมตร) ..........................................................
(๔) คาพารามิเตอรแสดงการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย
จํานวนวันปกติ................................ วัน จํานวนวันไมปกติ...............................วัน
(๕) อื่นๆ (ระบุ) ............................................
จํานวนวันปกติ.................................. วัน จํานวนวันไมปกติ...............................วัน
(๖) คาความเขมขนการปลอยทิ้งอากาศเสีย(ถามี)
จํานวนวันเปนไปตามมาตรฐาน...........................วัน จํานวนวันไมเปนไปตามมาตรฐาน...........................วัน
(๗) ปญหา อุปสรรค และการแกไข....................................................................................................................................

