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การอบรม เรื่อง การดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐
แห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ส่งผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง
มีหน้าที่เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวัน และ
จัดทําบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิด
มลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียให้ทําตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
จากการรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าวที่ผ่านมา พบว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
มีการรายงานตามแบบ ทส. ๒ น้อยมาก และบางส่วนยังดําเนินการไม่ถูกขั้นตอน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดํ า เนิน งานตามกฎกระทรวงฯ กรมควบคุ ม มลพิ ษ จึง ได้กํ า หนดจัด อบรม เรื ่อ ง การดํ า เนิน งาน
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อ เสริม สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจถึง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
และแนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสียตามแบบ ทส.๑ และ แบบ ทส.๒ ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ตามกฎกระทรวงและสามารถจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสียได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ และการตรวจสอบแหล่งกําเนิด
มลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส.๑ และ แบบ ทส.๒
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๓. กลุ่มเป้าหมาย จัดอบรม จํานวน ๑ ครั้ง ประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้แ ทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ แ ก่ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรมธุรกิจพลังงาน กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมบังคับคดี และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓.๒ ผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารบางประเภทและบางขนาด เช่น อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล
โรงเรียน ศูนย์การค้า สถานบริการ ฯลฯ ที่ดินจัดสรร ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ ารั บการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ และสามารถดํ าเนิ นงานตามกฎกระทรวงซึ่ งออกตาม
ความในมาตรา ๘๐ แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยมีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ที่กําหนด และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจําทุกเดือน
๕. วัน เวลา และสถานที่การอบรม
วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม 322
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
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การอบรม เรื่อง การดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐
แห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
------------------------------------------------------------13.00 น. – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.๓๐ น. – 13.๔๕ น.

เปิดการอบรม
โดย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๑3.45 น. – ๑5.๐๐ น.

ชี้แจงและอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นมา หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ (กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึก
รายละเอี ยด และรายงานสรุ ปผลการทํ างานของระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย
พ.ศ. 2555)
โดย - ผู้แทนส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
- ผู้แทนส่วนน้ําเสียเกษตรกรรม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
- ผู้แทนกองนิติการ

๑5.๐๐ น.– 17.00 น.

ชี้ แจงและอภิ ปรายประเด็ นปั ญหาเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานตามกฎกระทรวงฯ
และตอบข้อซักถาม
โดย - ผู้แทนส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
- ผู้แทนส่วนน้ําเสียเกษตรกรรม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
- ผู้แทนกองนิติการ

หมายเหตุ : เวลา 15.00 น. – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
เรื่อง การดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐
แห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
(โปรดกรอกตัวบรรจง)
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
๑. ชื่อ - สกุล…………………………………….……………..……… ตําแหน่ง…………..……………………………….……..…………….
๒. ชื่อ - สกุล…………………………………….……………..……… ตําแหน่ง………………………………………………..…………….…
๓. ชื่อ - สกุล…………………………………….……………..……… ตําแหน่ง………………………………………………..…………….…
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................................……....................................…………….
ที่อยู่.............................หมู่ที่............ถนน........................................................ซอย.........................................................
ตําบล/แขวง............................................................... อําเภอ/เขต.................................................................................
จังหวัด........................................................................ รหัสไปรษณีย์..............................................................................
โทรศัพท์..................................................................... โทรสาร........................................................................................
โปรดระบุประเภทของสถานประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
อาคารบางประเภทและบางขนาด
อาคารชุด
โรงแรม
โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล
อาคารโรงเรียนเอกชนหรือของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือของทางราชการ
อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชน
อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
ตลาด
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
สถานบริการ
หอพัก
ที่ดินจัดสรร
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
โปรดส่งแบบตอบรับหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมไปยังสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๑ และ ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๓ – ๔ โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๐๒ และ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๐
ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

แผนผังสถานที่อบรม เรื่อง การดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
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