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บันทึกการแก้ไขเอกสาร
Amendment record
ลําดับ
Seq.

1

วันทีบ่ ังคับใช้

บทที่

28-02-2022

ทุกบท

Effective Date.

Sec.

หน้า

Page.

ทุกหน้า

สาเหตุการแก้ไข

ประกาศใช้เอกสารฉบับที่ 1

Description of Change.

หมายเหตุ 1 : Sec. (Section)
หมายเหตุ 2 : กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารหลายครัง้ จนทําให้บนั ทึกการแก้ไขมีหลายแผ่น อนุญาตให้ตดั หน้าเก่าๆ ออกจากเอกสาร แล้วไปเก็บเป็ น File หรือ
เอกสารเพื่อการอ้างอิงภายนอกได้
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รายชื่อผู้จัดทําและอนุมัติเอกสาร
Prepare and Approve

ลําดับ

หัวข้อ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
Position

Dept.

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
ตัวแทนฝ่ ายบริหาร

ES
ES
QD

No.

Details

Name / Sure Name

1
2
3

ผูจ้ ดั ทําเอกสาร ( Prepared By )
ผูท้ บทวนเอกสาร ( Reviewed By )
ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร ( Approved By )

นางสาวสุภตั รา อุดมพงษ์
นายปิ ยะ ชัยเพ็ชร
นางสาววรรณภา ศรีสวุ รรณ์

ฝ่ าย

ผู้ครอบครองเอกสารต้นฉบับ
Distribution List: Master
ลําดับที่
No.
1

ตําแหน่ง
Position
ISO / Quality Assurance

บริษัท
Company
TGE

ฝ่ าย
Department
QD

แผนก
Sub department

บทที่
Section
ทุกบท

วิธี
By
NW

หมายเหตุ :

1) สัญลักษณ์ ( )
2) วิธี (วิธีแจกจ่าย)

: เป็ นการเวียนเอกสาร โดยใช้เอกสารชุดเดียวกับผูค้ รอบครองเอกสารที่ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ ( )
: DC (Document / ทางเอกสาร) NW (Network System / ทางระบบเครือข่าย), EM (Email / ทาง Email)

ผู้ครอบครองเอกสารฉบับสําเนา
Distribution List: Copy
ลําดับที่
No.
1
(1)
(1)
(1)

หมายเหตุ :

ตําแหน่ง
Position
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน

1) สัญลักษณ์ ( )
2) วิธี (วิธีแจกจ่าย)

บริษัท
Company
TGE
TGE
TPG
TBP

ฝ่ าย
Department
ES
AD
AD
AD

แผนก
Sub department
-

บทที่
Section
ทุกบท
ทุกบท
ทุกบท
ทุกบท

วิธี
By
DC
DC
DC
DC

: เป็ นการเวียนเอกสาร โดยใช้เอกสารชุดเดียวกับผูค้ รอบครองเอกสารที่ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ ( )
: DC (Document / ทางเอกสาร)
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วัตถุประสงค์
Purpose

1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการและขัน้ ตอน การชีบ้ ่งและประเมินความเสี่ยงที่ถกู ต้อง เพื่อลดผละกร
ทบด้านส่งแวดล้อมของโรงงาน เพื่อให้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความชํานาญขององค์กร

ขอบเขต
Scope

ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงาน ของกลุ่มบริษัทท่าฉางกรีนเอ็นเนอร์ย่ี โดยได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดครอบคลุมทุกข้อ

คําจํากัดความ
Term and Definitions

1. pH
2. BOD
3. COD
4.
5.
6.
7.
8.

SS
DS
TKN
DO
Oil&grease

หมายถึง ค่าที่แสดงความเป็ นกรด เป็ นด่าง
หมายถึง ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียต์ อ้ งการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรียท์ ่ีมีอยู่ในนํา้
(ที่เวลา 5 วัน อุณหภูมิ 20 ˚C)
หมายถึง ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตอ้ งการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรียใ์ นนํา้ ให้เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์และนํา้
หมายถึง ค่าปริมาณสารแขวนลอยในนํา้
หมายถึง ค่าปริมาณสารละลายในนํา้
หมายถึง ค่าปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในนํา้
หมายถึง ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้
หมายถึง ปริมาณนํา้ มันและไขมันในนํา้ เสีย
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เอกสารอ้างอิง
Reference

 รายการเอกสารทีจ่ ัดทําขึน้ มาเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานตามคูม่ ือฉบับนี้ :

 รายการเอกสารอืน่ ๆ ทีอ่ ้างถึง :
1. I-QM-QD-002
QD
2.
3.
4.
5.

คู่มือระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015
Analysis / Test report
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิตแิ ละข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของ
ระบบบําบัดนํา้ เสีย (ทส.1)
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย (ทส.2)
รายงานมลพิษนํา้ (รว.2)

การจัดเก็บและการทําลายเอกสาร
Storage and Destroy

ลําดับ

รหัสเอกสาร

1.

I-QP-ES-002

2.

I-QP-ES-002

3.

I-QM-QD-002

No.

4.

Ref. No.

ชื่อเอกสาร

Document Name

การบ่งชีล้ กั ษณะปั ญหาสิ่งแวดล้อม
(ต้นฉบับ)
การบ่งชีล้ กั ษณะปั ญหาสิ่งแวดล้อม
(สําเนา)
คู่มือระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001:2015
Analysis / Test report

5.

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้
เสีย (ทส.1)

6.

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํา้ เสีย (ทส.2)
รายงานมลพิษนํา้ (รว.2)

7.

สถานทีจ่ ดั เก็บ

วิธีการทําลาย

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ควบคุมเอกสาร

นําไปใช้ดา้ นหลัง

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ควบคุมเอกสาร

นําไปใช้ดา้ นหลัง

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ควบคุมเอกสาร

นําไปใช้ดา้ นหลัง

ระยะเวลาจัดเก็บ
Storage Time

Storage Place

Destroy

ES
ES

นําไปใช้ดา้ นหลัง

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ES

นําไปใช้ดา้ นหลัง

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ES

นําไปใช้ดา้ นหลัง

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นําไปใช้ดา้ นหลัง

หมายเหตุ :
กรณีที่นาํ ไปใช้ดา้ นหลัง จะต้องทําสัญลักษณ์แสดงการยกเลิกในเอกสารก่อน
กรณีที่เป็ นเอกสารควบคุม ให้ประทับตรายางคําว่า “ยกเลิก”, กรณีที่เป็ นบันทึกคุณภาพ ให้ประตรายางคําว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าด้วยปากกาก่อนนําไปใช้
กรณีที่ทาํ ลาย หมายถึง การทําลายเอกสาร โดยการใช้เครื่องทําลายเอกสาร หรือวิธีการอื่นใด ที่ทาํ ให้ไม่สามารถนําเอกสารกลับมาใช้งานได้อีก
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ผู้รับผิดชอบ
Responsible

พนักงานที่ปฏิบตั งิ าน

มีหน้าที่

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

มีหน้าที่

ผูเ้ กี่ยวข้อง

มีหน้าที่

รับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามการจัดการและขัน้ ตอนข้อบ่งชีแ้ ละประเมินความ
เสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดูแล และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดการและขัน้ ตอน การชีบ้ ่งและ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิง่ แวดล้อม โดยความถูกต้อง และปลอดภัย
ดูแล และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดการและขัน้ ตอน การชีบ้ ่งและ
ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย โดยความถูกต้อง
และปลอดภัย
รับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามการจัดการและขัน้ ตอนข้อบ่งชีแ้ ละประเมินความ
เสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Procedure

จํากัด

บริษัทท่าฉางกรีนเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ใช้ระบบบําบัดนํา้ เสียร่วมกับบริษัทท่าฉางสวนปาล์มนํา้ มันอุตสาหกรรม

Recovery Tank
ขนาด : Radius 5.5 m ,Volume 1,000 m3
บ่อรวบรวมนํา้ เสียจากกระบวนการผลิต
หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างนํา้ เข้าระบบเพื่อส่งตรวจสอบ เดือนละ 1 ครัง้
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Biogas 1, Biogas 2
TCP1 ขนาด : 74000 m3
TCP2 ขนาด: 45000 m3
บ่อ Anaerobic
ขนาด : 74 m. x 180 m. x 5 m.
สูบนํา้ จาก Biogas เข้าสู่บ่อ Anaerobic เพื่อให้เกิดสภาวะการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างนํา้ เพื่อส่งตรวจสอบ เดือนละ 1 ครัง้
บ่อ Facultative
ขนาด : 84 m. x 142 m. x 4 m.
นํา้ จากบ่อ Anaerobic ไหลสู่บ่อ Facultative เพื่อให้เกิดการย่อยสลายทัง้ แบบใช้อากาศและแบบไร้อากาศ
บ่อ Aeration
ขนาด : 84 m. x 142 m. x 4 m.
นํา้ จากบ่อ Facultative ไหลเข้าสู่บ่อ Aerobic
บ่อ Settling
ขนาด : 50 m. x 50 m. x 4 m.
นํา้ จากบ่อ Oxidation2 เข้าสู่บ่อ Settling เพื่อให้เกิดการตกตะกอนด้วยวิธีตามธรรมชาติ จากนัน้ จะสูบนํา้ เพื่อนําไปรดสวน
ปาล์มของบริษัท
หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างนํา้ เพื่อส่งตรวจสอบ เดือนละ 1 ครัง้
เกณฑ์การควบคุมระบบ
บ่อ
Recovery Tank/Rubber Trap
Anaerobic pond
Settling pond
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COD
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TSS
50

pH
6.0 – 8.0
6.0 – 8.0
6.0 – 8.0
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ความถี่ในการตรวจสอบ
บ่อ
BOD (เดือน) COD (เดือน)
Recovery Tank/Rubber Trap
1
1
Anaerobic pond
1
1
Settling pond
1
1
บ่อเติมอากาศ
1
1

TSS (เดือน)
1
1
1
1

PAGE : 9 / 17

pH (เดือน)
1
1
1
1

การรายงานผลการตรวจสอบนํ้า
- ทส.1-2 ส่งผลการตรวจสอบ ทุกเดือนก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- รว.1-2 ส่งผลการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน (มกราคม และกรกฎาคม)
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๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีทมี่ ีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดนํ้าเสียทีม่ ีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ แบบอัตโนมัติ ให้แนบ
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ทตี่ รวจวัด และทําการสรุ ปผลเป็ นสถิติและข้อมูลราย
เดือน

หมายเหตุ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.................................................................... เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(
)
.................................................................ผูค้ วบคุมระบบบําบัดนํา้ เสีย
(
)
ใบอนุญาตเลขที่ ......................................... หมดอายุ ..............................................
ออกให้โดย...............................................................................................................
............................................................... ผูร้ บั จ้างให้บริการบําบัดนํา้ เสีย
(....................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ............................................ หมดอายุ ...........................................
ออกให้โดย ....................................................................................... .......................
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การรายงาน ทส.2
แบบ ทส. ๒
รายงานสรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตัง้ อยู่เลขที่
หมู่ท่ี
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
. เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
มี
เป็ นเจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี)
ออกให้โดย
หมดอายุ
ในการนีข้ อรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน
พ.ศ.
ตามที่ได้กาํ หนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(
)
............................................................................. ผูค้ วบคุมระบบบําบัดนํา้ เสีย
(
)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ................................................
ออกให้โดย .........................................................................................................................
............................................................................. ผูร้ บั จ้างให้บริการบําบัดนํา้ เสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ...............................................
ออกให้โดย ........................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าทิง้
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํา้ เสีย
ความสามารถในการรองรับนํา้ เสียของระบบบําบัดนํา้ เสีย
ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย แบบต่อเนื่อง
ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํา้ เสีย เครื่องสูบนํา้ เครื่องเติมอากาศ
เครือ่ งกวน/ผสมนํา้ เสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับนํา้ ทิง้ (ระบุ) .
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(๕) วิธีจดั การตะกอนที่เกิดขึน้ จากระบบบําบัดนํา้ เสียและวิธีการกําจัด
๓. สรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็ นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํา้ เสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณนํา้ ใช้ทกุ กิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
(๓) ปริมาณนํา้ เสียที่เข้าระบบบําบัดนํา้ เสีย (ลบ.ม.)
(๔) การระบายนํา้ ทิง้ จากระบบบําบัดนํา้ เสีย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียและอุปกรณ์
- ระบบบําบัดนํา้ เสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบนํา้ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมนํา้ เสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํา้ เสียที่นาํ ไปกําจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
คําเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผูค้ วบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย
ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทาํ บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอัน
เป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับตามมาตรา
๑๐๗
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วิธีการรายงาน ทส.2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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การรายงาน รว. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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