เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบีย นผู้ควบคุมดูแ ล
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน” “ผู้ควบคุมดูแล
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ” “บริษัทที่ปรึกษา” และ “ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”
ของข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณ สมบัติของ
ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบีย นผู้ควบคุมดูแ ลสําหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““บุ ค ลากรด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มประจํา โรงงาน” หมายความว่ า ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษและผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
“ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ” หมายความว่า ผู้ได้รับขึ้นทะเบียนให้ทําการ
ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ กากอุตสาหกรรม
หรื อเครื่ อ งจั กรอุป กรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ สํ าหรั บการควบคุม บํ าบั ด หรื อกํ าจั ด มลพิษ อื่น ใด
ที่ติด ตั้งสําหรับระบบป้องกันสิ่ง แวดล้อมเป็น พิษในโรงงาน และให้หมายความรวมถึงบริษัท ที่ปรึกษา
และผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
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“ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ” หมายความว่า ผู้ได้รับแจ้งให้ทําการตรวจสอบ
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอื่น ใด ที่ติดตั้ง
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงาน
“บริษัทที่ปรึกษา” หมายความว่า ผู้รับจ้างให้บริการที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําว่า “ใบทะเบียน” “อนุญาต” และ “ผู้อนุญาต” ของข้อ ๑ แห่งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายคําว่า “การฝึกอบรม” ของข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณ สมบัติข องผู้ค วบคุมดูแ ล ผู้ปฏิบัติง านประจํา
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕
““หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน” หมายความว่า หนังสือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้
เพื่อเป็น หลักฐานว่าได้รับขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
“ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย
“ทะเบียน” หมายความว่า ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ค วบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
“หนังสือรับแจ้ง” หมายความว่า หนังสือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้เพื่อเป็น หลักฐาน
ว่าได้รับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
“ผู้ รั บ แจ้ ง ” หมายความว่ า อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของหมวด ๑ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําหนดชนิด และขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์
การขึ้น ทะเบีย นผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น พิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๒ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน หมายถึง
๒.๑ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ได้แก่
๒.๑.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือบริษัทที่ปรึกษา
๒.๑.๓ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือบริษัทที่ปรึกษา
๒.๑.๔ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา
๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ได้แก่
๒.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
๒.๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
๒.๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของหมวด ๔ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําหนดชนิด และขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์
การขึ้น ทะเบีย นผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น พิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้โรงงานต่อไปนี้ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กําหนด
ลําดับ
ชนิดและขนาดของโรงงาน
ประเภทของบุคลากร
ที่
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
๑ โรงงานที่มีน้ําเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
โรงงานที่มีปริมาณน้ําเสีย ก่อนเข้าระบบบําบัด ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ตั้ ง แต่ ๕๐๐ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น ขึ้ น ไป ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
(ยกเว้น น้ําหล่อเย็น ) หรือโรงงานที่มีปริมาณ
ความสกปรกในรูปบีโ อดีก่อนเข้าระบบบําบั ด
(BOD Load of Influent) ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม
ต่อวันขึ้นไป
๒ โรงงานที่ ใ ช้ ส ารหรื อ องค์ ป ระกอบของสาร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้ในกระบวนการผลิต ที่มีน้ําเสีย ก่อ น ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
เข้าระบบบํ าบัด ตั้งแต่ ๕๐ ลู กบาศก์เมตร ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ต่อวันขึ้นไป
๒.๑ สังกะสี (Zinc)
หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงาน
๒.๒ แคดเมียม (Cadmium)
เกี่ยวกับการชุบโลหะต้องมี
๒.๓ ไซยาไนด์ (Cyanide)
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
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ชนิดและขนาดของโรงงาน
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ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
๒.๔ ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
(Organic Phosphorus Compounds) กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
๒.๕ ตะกั่ว (Lead)
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
๒.๖ ทองแดง (Copper)
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
๒.๗ บาเรียม (Barium)
กากอุตสาหกรรม เพิ่มเติม
๒.๘ เซเลเนียม (Selenium)
๒.๙ นิเกิล (Nickel)
๒.๑๐ แมงกานีส (Manganese)
๒.๑๑ โครเมียม วาเลนซี ๖
(Hexavalent Chromium)
๒.๑๒ อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค
(Arsenic and its Compounds)
๒.๑๓ ปรอทและสารประกอบปรอท
(Mercury and its Compounds)
๓ โรงงานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ผลิตน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาลทรายขาว ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
หรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ทุกขนาด ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
๓.๒ ผลิตน้ําตาลกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่มีกําลัง ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
การผลิต ตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันขึ้นไป
๔ โรงงานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ที่มีกําลังการผลิต ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
(คิดเทียบที่ ๒๔ ดีกรี)
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
๔.๒ ผลิตไวน์ ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน
๔.๓ ผลิตเบียร์ ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ลําดับ
ชนิดและขนาดของโรงงาน
ที่
๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อ
จากไม้หรือวัสดุอื่น ที่มีกําลังการผลิต ตั้งแต่
๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป

๖

๗

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตรเคมี
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี และมีกําลังการ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
คลอ - แอลคาไลน์ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
(Na๒CO๓) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl๒)
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูน
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
คลอรีน (Bleaching Powder) ที่มีกําลัง
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
การผลิตสารแต่ละชนิดหรือรวมกัน
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
ตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป
กากอุตสาหกรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ลําดับ
ชนิดและขนาดของโรงงาน
ที่
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสาร
ออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการเคมี ทุกขนาด
หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี
โดยใช้กระบวนการเคมี ทุกขนาด

๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยาง
เรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก
หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว ที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่น
น้ํามันปิโตรเลียม ทุกขนาด

๑๑ โรงงานประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์
ทุกขนาด

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ลําดับ
ชนิดและขนาดของโรงงาน
ที่
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง
หรือหลอมโลหะ ซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็ก
หรือเหล็กกล้า ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐
ตันต่อวันขึ้นไป

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
ในกรณีที่การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด
มลพิษน้ําไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
ประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
ในกรณีที่การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด
มลพิษน้ําไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

ลําดับ
ชนิดและขนาดของโรงงาน
ที่
๑๔ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๑๐ เมกกะวัตต์ขึ้นไป

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกหรือ
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด

๑๖ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทุกขนาด

๑๖.๒ การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หมายเหตุ
ในกรณีที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ต้องมี
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม เพิ่มเติม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
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ลําดับ
ที่
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ชนิดและขนาดของโรงงาน

๑๖.๓ การปรับสภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นอันตราย ทุกขนาด

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม

๑๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
๑๗.๑ การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นอันตราย ทุกขนาด ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
๑๗.๒ การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ทุกขนาด
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
หรือที่ปรึกษา
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม
๑๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนํา
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
ที่เป็นอันตรายจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
ทางอุตสาหกรรม ทุกขนาด
กากอุตสาหกรรม
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ชนิดและขนาดของโรงงาน

ประเภทของบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เก่าต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา หรือที่ปรึกษา ผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
และผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ เพิ่มเติม
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๕ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๕
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๖ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๖.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๖.๑.๑ ดูแ ลการบริห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อมของโรงงานทั้ง การบํ า บั ด มลพิ ษ
และการป้องกันมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑.๒ ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
๖.๑.๓ พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบําบัด หรือการกําจัดมลพิษ
ของโรงงาน
๖.๑.๔ จัด ทํ าแผนปฏิ บัติ ก ารฉุ กเฉิ น เพื่ อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้ มลพิ ษแพร่ก ระจายสู่
สิ่งแวดล้อม และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
๖.๑.๕ ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ
๖.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
๖.๒.๑ ตรวจสอบการทํ า งานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบป้ อ งกั น
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบบําบัดหรือกําจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
๖.๒.๒ ควบคุม ดู แ ลและปรั บ ปรุ ง การทํ า งานของระบบป้ องกั น สิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็น พิษ รวมถึงระบบบําบัด น้ําเสีย และระบบบําบัดหรือกําจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการระบายน้ําทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กําหนด
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๖.๒.๓ ป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางลัด (By pass) และป้องกัน
ไม่ให้มลพิษระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบําบัด
๖.๒.๔ เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิท ธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๖.๒.๕ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๒.๖ จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งทํ า การวิ เ คราะห์ โ ดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ข องทางราชการหรื อ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชนที่ขึ้น ทะเบีย นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานผลวิเคราะห์นี้
ให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
๖.๒.๗ รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งาน
ของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๓ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
๖.๓.๑ ตรวจสอบการทํ า งานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบป้ อ งกั น
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมถึงระบบบําบัดอากาศเสีย
๖.๓.๒ ควบคุมดูแลและแก้ไขปรับปรุงการทํางานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ รวมถึงระบบบําบัดอากาศเสีย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการระบายมลพิษอากาศ
เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กําหนด
๖.๓.๓ เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิท ธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๖.๓.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๓.๕ จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งทํ า การวิ เ คราะห์ โ ดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ข องทางราชการหรื อ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชนที่ขึ้น ทะเบีย นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานผลวิเคราะห์นี้
ให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
๖.๓.๖ รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งาน
ของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๔ ผู้ค วบคุมระบบการจั ด การมลพิษกากอุต สาหกรรมที่ปฏิ บัติห น้าที่ใ นโรงงาน
ผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรม
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๖.๔.๑ ระบุและจําแนกกากอุตสาหกรรมที่เป็น อันตรายและไม่เป็นอัน ตราย
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
๖.๔.๒ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการคัด แยกและจั ด เก็บกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๖.๔.๓ ตรวจสอบสถานที่จั ด เก็บ และภาชนะที่ใช้บ รรจุใ ห้เหมาะสมกับชนิ ด
หรือประเภทของกากอุตสาหกรรม และตรวจสอบการติดฉลากระบุชนิดของกากอุตสาหกรรม
๖.๔.๔ ตรวจสอบการนํากากอุตสาหกรรมออกไปกําจัดหรือบําบัดให้สอดคล้อง
กับการขออนุญาตนํากากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบการจัดทําเอกสารกํากับการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และตรวจสอบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บรักษากากอุตสาหกรรม รวมถึงวิธีการจัดการและการขนส่ง
๖.๔.๕ ติ ด ตามการบํ า บั ด และหรื อ กํ า จั ด กากอุ ต สาหกรรมของผู้ รั บ กํ า จั ด
กากอุตสาหกรรม
๖.๔.๖ เสนอแนะแนวทางการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ลดปริ ม าณ
กากอุตสาหกรรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๖.๔.๗ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๔.๘ รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การ
กากอุตสาหกรรมของโรงงานต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๕ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานผู้รับ
บําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรม
๖.๕.๑ ตรวจสอบลั ก ษณะของกากอุ ต สาหกรรมที่ รั บ มากํ า จั ด หรื อ บํ า บั ด
ให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
๖.๕.๒ ควบคุ ม ดู แ ลและตรวจสอบการจั ด เก็ บ กากอุ ต สาหกรรมให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่จัด เก็บ และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรําคาญ
หรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
๖.๕.๓ ควบคุ ม ดู แ ลการบํ า บั ด หรื อ กํ า จั ด กากอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับขีดความสามารถและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษอื่นใดตามมา
๖.๕.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
๖.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การ
กากอุตสาหกรรมของโรงงานต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
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๖.๖ บริษัทที่ปรึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตามข้อ ๖.๒
ข้ อ ๖.๓ ข้ อ ๖.๔ และข้ อ ๖.๕ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ การให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
๖.๗ ผู้ปฏิบัติง านประจําระบบบําบัดมลพิษน้ําและผู้ปฏิบัติง านประจําระบบบําบัด
มลพิษอากาศ
๖.๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่ประจําเครื่องจักรของระบบป้องกัน สิ่ง แวดล้อมเป็น พิ ษ
ตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ
๖.๗.๒ ตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๗.๓ ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
๖.๗.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี ทราบทันที
๖.๗.๕ รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญ หา และอุปสรรค ในการเดิน ระบบ
ป้องกัน สิ่ง แวดล้อมเป็น พิษให้ ผู้ค วบคุม ระบบบําบั ดมลพิษน้ํ าหรือผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษอากาศ
แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข
๖.๘ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
๖.๘.๑ คัดแยกและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๖.๘.๒ ดําเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรําคาญหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
๖.๘.๓ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ง ของผู้ค วบคุ มระบบบํ า บั ด มลพิ ษ กากอุ ต สาหกรรม
เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
๖.๘.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมทราบทันที
๖.๘.๕ รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญ หา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
ให้ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข”
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๗ ของหมวด ๖ แห่ ง ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์
การขึ้น ทะเบียนผู้ควบคุมดูแ ลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น พิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๗ ผู้รั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานตามข้ อ ๕ ของหมวด ๒ ที่ต้ องจั ด ให้ มี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานที่มีคุณสมบัติตามหมวด ๑ ข้อ ๒ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๗.๑ แจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
การแจ้ ง และการรับ แจ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด
๗.๒ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานเพื่อป้องกันมิให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
๗.๓ เมื่อ ปรากฏว่ าผู้ค วบคุ มระบบบํ าบัด มลพิ ษน้ํา อากาศ หรือ ผู้ควบคุม ระบบ
การจั ด การมลพิ ษ กากอุ ต สาหกรรม ถู ก เพิ ก ถอนหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นตามหมวด ๙
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องจัดหาผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี มาแทนผู้ที่ถูกเพิกถอนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน โดยในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
เป็น ผู้ค วบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ค วบคุมระบบการจัด การมลพิษกากอุตสาหกรรม
แล้วแต่กรณี
๗.๔ ในกรณีที่ผู้จัด การสิ่งแวดล้อมไม่สามารถเป็น ผู้จัดการสิ่ง แวดล้อมของโรงงาน
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวัน
นับ แต่ วัน ที่ เ กิด กรณี ดัง กล่ าวข้ า งต้น และให้ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานจัด หาผู้จั ด การ
สิ่ง แวดล้ อมมาแทนภายในเก้า สิบวั น นับ แต่วั น ที่ไ ม่มีผู้ จัด การสิ่ ง แวดล้อ ม โดยในระยะเวลาดัง กล่า ว
ให้ถือเสมือนว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
๗.๕ ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า อากาศ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม ระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา ไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา ของโรงงานไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น และให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหา ผู้ควบคุมระบบ
บําบัด มลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัด การมลพิษกากอุต สาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา
แล้ ว แต่ ก รณี มาแทนภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ม่ มี ผู้ ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า อากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา โดยในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี
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๗.๖ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติง านประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ไม่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา
อากาศ หรือผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมของโรงงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิด
กรณีดังกล่าวข้างต้น และให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหาผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิ ษน้ํา อากาศ หรื อผู้ป ฏิบั ติง านประจํ าระบบการจั ด การมลพิษ กากอุต สาหกรรม แล้ ว แต่ กรณี
มาแทน ภายในเก้ า สิ บวั น นั บ แต่วั น ที่ ไ ม่มี ผู้ ป ฏิ บั ติง านประจํ า ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า อากาศ หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัด การมลพิษกากอุตสาหกรรมโดยในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือเสมือนว่า
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษเป็นผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๙ ของหมวด ๗ แห่ ง ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ เมื่อได้รับขึ้นทะเบียนแล้วให้ผู้รับขึ้นทะเบียนออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนไว้เป็น
หลักฐาน โดยให้มีอายุสามปีและให้มีการต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในหมวด ๘ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๘
การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้น ทะเบีย นให้ดําเนิน การตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
ข้อ ๑๑ ผู้รับขึ้นทะเบียนอาจพิจารณาไม่ต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนในกรณีที่พบว่า
การปฏิบัติงานตามหมวดที่ ๕ ข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ ข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๕ ไม่มีประสิทธิภาพ”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในหมวด ๙ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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หน้า ๕๓
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๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

“หมวด ๙
การเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๒ เมื่อปรากฏว่าผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม ไม่ดําเนินการตามหน้าที่ในหมวด ๕ ข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ ข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๕
และข้อ ๖.๖ หรือเสนอรายงานอันเป็นเท็จ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ผู้รับขึ้นทะเบีย น
อาจเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้ ผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจะขอขึ้นทะเบียนใหม่
ได้เมื่อพ้นกําหนดสามปีนับแต่วันที่เพิกถอน”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๑๐
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและแบบคําขอ
ข้อ ๑๓ แบบคําขอขึ้นทะเบียน แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน แบบคําขอต่ออายุหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด”
ข้อ ๑๔ ผู้ ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า อากาศ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม ระบบการจั ด การมลพิ ษ
กากอุตสาหกรรม ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และให้ถือว่า
ใบทะเบีย นที่ ออกให้ไว้เ ป็น หนั งสือรั บรองการขึ้ น ทะเบีย นตามประกาศนี้ เมื่อหนั งสือรั บรองการขึ้ น
ทะเบียนสิ้นอายุ หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนต่อไปให้ต่ออายุได้ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญ าตให้มีบุคลากรด้านสิ่ง แวดล้อมประจําโรงงานก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และให้ถือว่าเป็นการแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ตามประกาศนี้ เมื่อหนังสืออนุญาตให้มีบุคลากรด้านสิ่ง แวดล้อมประจําโรงงานสิ้นอายุ หากประสงค์
จะแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานให้ต่ออายุได้ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๖ โรงงานที่จะต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามประกาศนี้หรือจะต้องมี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานเพิ่มเติมตามประกาศนี้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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