ประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกตามความในมาตรา ๘๐
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
--------------------------------------------------------------------------------๑. แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมภายหลังจากที่
กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดําเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.๘๐ หรือไม่
คําตอบ มาตรา ๘๐ เป็นบทบัญญัติกําหนดหน้าที่ของแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยทิ้งน้ําเสียในการรายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ไม่ว่าแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นจะถูกประกาศให้
เป็น แหล่ งกํ าเนิ ด มลพิ ษ ที่ถู ก ควบคุ ม ก่ อ นหรือ หลังจากที่กฎกระทรวง ม. ๘๐ มีผ ลบังคับใช้ เช่น เดี ยวกั บ
บทบัญญัติตามมาตรา ๗๐ ซึ่งกําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมมีหน้าที่ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบําบัด
น้ําเสีย ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีด้วย
๒. โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยทิ้งน้ําเสียตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง
กําหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบการจัดการน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นผู้ทําหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวง
ฉบับนี้แทนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ
๓. โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองและได้ระบาย
น้ําออกสู่ท่อปิดระบบบําบัดน้ําเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐
หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจําต้องมีการจัดส่งน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
กลางของนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๗๘/๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ําเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมจึงอยู่ในฐานะเจ้ าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษและเป็นผู้รับผิดชอบ
การรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ด้วยเหตุนี้ ทุกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบบําบัดน้ําเสียกลางจําต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐

-๒หากกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียกลางหรือมีระบบบําบัดน้ําเสียกลาง แต่
ไม่สามารถรับน้ําเสียจากทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบําบัดได้ กรณีเช่นนี้ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมบาง
แห่งไม่มีการส่งน้ําเสียไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม โรงงานเหล่านี้จึงต้องบําบัด
น้ําเสียเอง และมีหน้าที่รายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของตนตามกฎกระทรวงดังกล่าว
๔. สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ ถู ก ควบคุ ม และต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่
คําตอบ การพิจารณาว่าสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแห่งใด เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการ
ปล่ อ ยน้ํ า เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะหรื อ ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มจะต้ อ งพิ จ ารณาจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนดให้สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุม
๕. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งไม่มีกิจกรรมการทิ้งของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัว
จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ๒ หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ
อนุญาต และอั ตราค่าธรรมเนียมเกี่ ยวกั บการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก และ ประเภท ข แล้ว หากสถานีบริการน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง ดั ง กล่ า วเข้ า ข่ า ยเป็ น สถานบริ ก ารน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ประเภท ก หรื อ ข ก็ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ เนื่องจากการพิจารณาว่าสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแห่งใดถือเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียไม่ได้พิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ํามันนั้นๆ
๖. คําว่ า “ระบบบํ าบั ดน้ําเสีย” ตามคํานิ ยามสําหรับสถานีบ ริการน้ํามันเชื้อเพลิงครอบคลุ ม
เพียงใด
คํ า ตอบ กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ บั ญ ญั ติ นิ ย ามคํ า ว่ า “ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ” ให้ ห มายความว่ า
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่
จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย ดังนั้นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีระบบ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งทํากระบวนการบําบัดน้ําเสียก็ถือว่ามีระบบบําบัดน้ําเสียตามนิยามข้างต้นแล้ว
เช่น บ่อดักไขมันก็ถือเป็นกระบวนการบําบัดน้ําเสียประเภทหนึ่ง

-๓–
๗. กรมควบคุมมลพิษมีแบบแปลนหรือตัวอย่างของระบบบําบัดน้ําเสียของสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่
คําตอบ ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิงประเภท ก และ ประเภท ข
ถูกกําหนดให้เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น
บุคคลผู้ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดใน
ข้อ ๒๕ ตามแบบคําขอรับใบอนุญาต (แบบ ธพ. น๓) ที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศกําหนดไว้ในประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบ
ใบอนุ ญ าตแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของสถานที่ แบบคํ า ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต แบบคํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
หลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตในส่วนของเอกสารด้านเทคนิคกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่น
แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ํามัน
เชื้อเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปื้อนน้ํามันเชื้อเพลิง ..... ซึ่งระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปื้อนน้ํามัน
เชื้อเพลิงดังกล่าว ถือเป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมต้องจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐
๘. กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษได้จัดทําแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ พร้อมทั้ง
จัดส่งแบบ ทส. ๒ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้รวบรวม
แบบ ทส. ๒ ส่งให้สํานักงาน ทสจ. ทําให้ ทสจ. ไม่ทราบข้อมูล เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีความผิดหรือไม่
อย่างไร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
คําตอบ มาตรา ๘๑ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ และส่งไปยังเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เมื่อ ทสจ. ถือเป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้รวบรวมแบบ ทส. ๒ ส่งให้
สํานักงาน ทสจ. ดั งกล่าว จึงเป็นการไม่ กระทําตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๘๑ โดยมีแ นว
ทางการแก้ไข คือ ให้ ทสจ.ดําเนินการประสานแจ้งให้ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดให้ดําเนินการให้ถูกต้อง
๙. การออกใบรับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานมีรูปแบบและ
ขั้นตอน อย่างไร
คําตอบ เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ได้ส่งแบบ ทส. ๒ แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ โดยแบ่งเป็น ๒ รูปแบบได้แก่

-๔๑. กรณีส่งด้วยตนเอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับ
แบบ ทส. ๒
๒. กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือว่าใบแบบตอบรับการลงทะเบียนจากไปรษณีย์เป็นใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน
ให้แก่ผู้เสนอรายงาน
๑๐. คลังน้ํามันเชื้อเพลิงถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ หรือไม่
คํ า ตอบ คลั ง น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ไม่ อ ยู่ ใ นความหมายตามคํ า นิ ย าม “สถานี น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ”แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย
น้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉะนั้น คลังน้ํามันเชื้อเพลิงจึงไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวง
มาตรา ๘๐
๑๑. การกรอกข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ ที่จะเก็บไว้ ๒ ปี สามารถนําข้อมูลตามแบบฟอร์มของกรม
โรงงานมาใช้แทนได้หรือไม่
คําตอบ ปัจจุบันยังไม่มีแบบฟอร์มตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่กําหนดให้มีการเก็บสถิติ การทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน จึงต้องทําตามแบบ ทส.๑ เท่านั้น
๑๒. การมอบอํานาจให้ดําเนินการลงนามในแบบ ทส. ๑/ ทส. ๒ ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ทํา
ได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนาม ใน
แบบ ทส. ๑ และทส. ๒ แทนได้โดยเขียนระบุให้บุคคลนั้นๆ มีอํานาจกระทําการแทนการใดๆ โดยปฏิบัติตาม
การมอบอํานาจโดยทั่วไป
๑๓. เอกสารใบมอบอํานาจสามารถยื่นฉบับสําเนาได้หรือไม่
คําตอบ กรณีเจ้าของหรือผู้ครองแหล่งกําเนิดมลพิษคนเดียวมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ซึ่ง
จําเป็นต้องใช้ใบมอบอํานาจหลายใบ ดังนั้นผู้ยื่นรายงานสามารถใช้เอกสารใบมอบอํานาจฉบับสําเนาได้ ส่วน
ฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ผู้รับมอบอํานาจเพื่อใช้ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนในการออกใบมอบอํานาจทุกครั้ง เนื่องจากการรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ จะต้องส่งรายงาน
ทุกเดือน

ฝ่ายกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ กองนิติการ
มิถุนายน ๒๕๕๖

