
หัวข้อ 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 193ง วันที่ 21 สิงหาคม2558)  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสาร
มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕9 

   (เสนอลงนามประกาศใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559) 

 ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 
 



ข้อควรรู ้
 เป็นรายงานสารมลพิษน  าและอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
 ส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ก าหนดไว้ใช้ในกฎหมาย

ฉบับนี เท่านั น  
 โรงงานต้องตรวจสอบการระบายสารมลพิษน  าและอากาศตามกฎหมาย                 

ที่เก่ียวข้อง 
 บทลงโทษเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 
  

 

มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6)  
              หรือ (7) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว                        
              ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 



                                   ข้อควรรู้ 
 ปี รอบการรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
2558 รอบที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน)  

รอบที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) 

1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิด

และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕0    

2.  ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดประเภท

หรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณ             

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2559 รอบที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน)  

เป็นต้นไป 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิด

และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘    

2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิด

และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕9  



กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 

ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และ
หลักเกณฑ์การขึ นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 ประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
และฉบับเพิ่มเติม 
 



กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั ง

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้
โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน  าเสียต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐  

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชน พ.ศ. 
2550 
 

 



เหตุผลในการปรับปรุงกฎหมาย 

 เพ่ือก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสาร
มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ให้สอดคล้องกับโรงงานที่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล
ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 เพ่ือควบคุมโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการระบายมลพิษอันจะส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 



 เพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
◦ ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดมลพิษ  
◦ ตรวจสอบการระบายสารมลพิษตามกฎหมาย  
◦ ตรวจสอบอัตราการระบายมลพิษสู่แหล่งน  าและบรรยากาศ 
◦ น าข้อมูลไปใช้ในการเก็บภาษีการระบายมลพิษทางน  าและอากาศ 
◦ น าข้อมูลไปใช้ในการควบคุม GHG ภาคอุตสาหกรรม 
◦ น าข้อมูลไปใช้ในการประเมินในระบบ PRTR 

 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกฎหมาย 



ภาพรวมของกฎหมาย 
 อาศัยอ านาจในการออกกฎหมาย 
 วันที่บังคับใช้ 
 ยกเลิกกฎหมายฉบบัป ีพ.ศ.2550 
 ค านิยาม 
 ประเภทหรอืชนิดของโรงงานทีต่อ้งจัดท ารายงาน 
 วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดท ารายงาน 
 จุดเก็บตวัอย่างน  าและอากาศ  ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง 
 พารามิเตอร ์



ภาพรวมของกฎหมาย 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย EIA 
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะหท์างราชการ และเอกชน 
 การจัดส่งรายงาน การเก็บรกัษารายงาน  
 ผู้ลงนามรับรองรายงาน 
 ระยะเวลาสง่รายงาน กรณรีายงานไม่สมบูรณ ์



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) และ ๘ (๗) แห่งพระราชบญัญตัิ 
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

10 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิด                  
และปรมิาณสารมลพิษทีร่ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานปฏิบัติตามในเรื่อง 
(๖) ก าหนดการจัดให้มีเอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการ

ควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๗) ก าหนดข้อมูลท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบ

กิจการต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั งคราวหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 



อาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๑ และขอ ๔ แหงกฎกระทรวงฉบบัที ่๓              
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

11 

ข้อ ๑ การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี ให้เป็นไป
ตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๔ โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ต้องจัดท ารายงานข้อมูลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การวิเคราะห์ปริมาณสาร
มลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



ข้อ 2 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแตว่ันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๑  ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท า 
          รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 
          พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
 

ข้อ 3  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงาน           
         ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550            
         ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕0  



ขอ 4  ในประกาศนี ้
 
“ชนิดและปริมาณสารมลพิษ” หมายความวา ชนิดและปริมาณสาร
มลพิษน้ าและอากาศตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
“รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” หมายความวา 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูช านาญการตามกฎหมายว่าด้วยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
 



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖  
แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  



กฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าลังด าเนินการปี 2559-2560 
 

 (1) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  
 (2) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน                             
      จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  
 (3) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
 (4) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากสถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองค า 
 (5) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก 
 



ขอ 5 ประเภทหรือชนิดของโรงงานทีต่้องจัดท ารายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพษิทีร่ะบายออกจากโรงงาน 
         5.๑ ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 
 
 
  
     
 
 
          5.๒ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

หมายความถึงข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ น
ทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554)  
กรณีถา้ระบุวา่ตอ้งมีผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษน ้าใหจ้ดัท า รว.2 และระบุตอ้งมี                      

ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศใหจ้ดัท า รว.3 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายขอ้ 7 ท่ีได้

ก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มประจ าโรงงานไว ้



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

1 โรงงานที่มีน  าเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์ 

โรงงานที่มีปริมาณน  าเสียก่อนเข้าระบบบ าบดัตั งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ น

ไป (ยกเว้นน  าหล่อเย็น) หรือโรงงานที่มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีก่อนเข้า

ระบบบ าบดั (BOD Load of Influent) ตั งแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

2 โรงงานที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังต่อไปนี ในกระบวนการผลิตที่มีน  า

เสียก่อนเข้าระบบบ าบัด ตั งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ นไป 
2.1 สังกะสี (Zinc) 

2.2 แคดเมียม (Cadmium) 

2.3 ไซยาไนด์ (Cyanide) 

2.4 ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ (Organic Phosphorus Compounds) 

2.5 ตะกั่ว (Lead) 

2.6 ทองแดง (Copper) 

2.7 บาเรียม  (Barium) 

2.8 เซเลเนียม (Selenium) 

2.9 นิเกิล (Nickel) 

2.10 แมงกานีส (Manganese) 

2.11 โครเมียม วาเลนซี 6  

(Hexavalent Chromium) 

2.12 อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค  

(Arsenic and its Compounds) 

2.13 ปรอทและสารประกอบปรอท 

(Mercury and its Compounds) 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกับการชุบโลหะต้องมี 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ 

ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกาก

อุตสาหกรรม เพิ่มเติม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

3 โรงงานประกอบกจิการ ดังต่อไปนี  

3.1 ผลิตน  าตาลทรายดิบ หรือน  าตาลทรายขาว หรือน  าตาล

ทรายขาวให้บริสุทธิ์ ทุกขนาด 

3.2 ผลิตน  าตาลกลูโคส เดกซ์โทส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น

ที่คล้ายคลึงกัน ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 20 ตันต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

4 โรงงานประกอบกจิการ ดังต่อไปนี  

4.1 ผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 40,000 

ลิตรต่อเดือน (คิดเทียบที่ 24 ดีกรี) 

4.2 ผลิตไวน์ ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 600,000 ต่อเดือน 
4.3 ผลิตเบียร์ ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 600,000 ต่อเดือน 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

5  โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น 

ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 50 ตันต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

6 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับปโิตรเคมีที่มีกระบวนการผลิต

ทางเคมี และมีก าลังการผลิตตั งแต่ 100 ตันต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

7 โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต คลอ-แอลคาไลน์ที่

ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียม
คาร์บอเนต (Na2O3) โซเดียมไฮ 

ดรอกไซต์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) 

โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching 

Powder) ที่มีก าลังการผลิตสารแต่ละชนิด หรือรวมกันตั งแต่ 

100 ตันต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

8 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ปอ้งกัน
หรือก าจัดศัตรูพืช หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการเคมี ทุกขนาด หรือประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้กระบวนการเคมี ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกาก

อุตสาหกรรม 

9 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลิตยาง เรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโต

เมอร์ พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 

100 ตันต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกาก

อุตสาหกรรม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

10 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการกลั่นน  ามันปโิตรเลียม ทุก

ขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

11 โรงงานประกอบกจิการผลิตปนูซีเมนต์ ทุกขนาด ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

12 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีก าลังการ

ผลิตตั งแต่ 100 ตัน ต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ 

ในกรณีที่การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิดมลพิษน  าไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบ

บ าบัดมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน  า 



ล าดับท่ี ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงหรือหลอมโลหะ 

ซ่ึงไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีก าลังการผลิต

ตั งแต่ 50 ตันต่อวันขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ 

ในกรณีที่การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิดมลพิษน  าไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน  า 

หรือที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน  า 

14 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 10 เมกกะ

วัตต์ขึ นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

หมายเหตุ 

ในกรณีที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิง ต้องมีผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
หรือที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกหรือแปรสภาพ

ก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

16 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ดังต่อไปนี  

16.1 ระบบ าบดัน  าเสียรวม ทุกขนาด ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

16.2 การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงานทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

16.3 การปรับสภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เปน็

อันตราย ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

17 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกลู

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

17.1 การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นอันตราย 

ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

17.2 การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทุกขนาด ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน  า หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 



ล าดับที่ ชนิดและขนาดโรงงาน ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

18 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการน า

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เปน็

อันตรายจากโรงงานมาผลิตเปน็วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ทุกขนาก 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หรือที่ปรึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการรี

ไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าต้องมีผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษ

น  า หรือที่ปรึกษา ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ หรือที่

ปรึกษา  

ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน  า ผู้ปฏิบัติงานประจ า

ระบบบ าบดัมลพิษอากาศ เพิ่มเติม 



บัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
  

 

รายการที ่ ชนิดและขนาดของโรงงาน การจัดท ารายงาน 

1 การท ากระดาษ กระดาษแข็งหรือ 
กระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิด  
ที่ท าจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษ  
ไฟเบอร์ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่  
๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป 
 

รายงานมลพิษน้ า และ
รายงานมลพิษอากาศ 

2 การผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
ที่มีเตาหลอม 
 

รายงานมลพิษอากาศ 



บัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
  

 

รายการที ่ ชนิดและขนาดของโรงงาน การจัดท ารายงาน 

3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ที่มีก าลังการผลิตแต่ละชนิดหรือ
รวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป ดังนี้      
๑)  เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง ที่มีการถลุง หลอม หล่อ 
๒)  เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ ที่มี 
     ๒.๑)  การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและ          
รีดเย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold roll forming) และ
การรีดปรับสภาพผิว (Skin – pass หรือ Temper rolling)  
     ๒.๒)  การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot forging) 
     ๒.๓)  การเคลือบผิว (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว 
กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี) 
     ๒.๔)  การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous metal 
foundries) 

 

รายงานมลพิษน้ า และ 
รายงานมลพิษอากาศ 

 



บัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
  

 

รายการที ่ ชนิดและขนาดของโรงงาน การจัดท ารายงาน 

4 โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ า เฉพาะ 
1) โรงงานที่มีหม้อน้ าเดี่ยวที่มีก าลังการผลิต
ไอน้ าตั้งแต่ ๑๐ ตันไอน้ าต่อชั่วโมงขึ้นไป                  
กรณีใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง 
2) โรงงานที่มีหม้อน้ าเดี่ยวที่มีก าลังการผลิต
ไอน้ าตั้งแต่ ๒๐ ตันไอน้ าต่อชั่วโมงขึ้นไป                                  
กรณีใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 

รายงานมลพิษอากาศ  

5 โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย 
(VOCs) ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 
๓๖ ตันต่อปี ขึ้นไป 
 

รายงานมลพิษอากาศ  
 



ข้อ 6 วิธีการไดมาของขอมลูการจัดท ารายงาน 
           6.๑ กลมุ “M” (Measurement) เปนชนิดและปริมาณ                  
สารมลพิษที่ไดมาจากตรวจวัดวิเคราะหโดยใหใชวิธีการตามมาตรฐาน               
ทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
           6.๒ กลมุ “C” (Calculation) เปนชนิดและปริมาณสารมลพิษ           
ที่ไดจากการค านวณโดยใชวิธีการค านวณที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่  

(ก) ใชคาสัมประสิทธิ์การปลอยสารมลพิษ (Emission Factors)           
ของสารมลพิษชนิดนั้น ๆ หรือ 

(ข) ใชการค านวณทางวิศวกรรม  (Engineering Calculation)  หรือ      
(ค) ใช้สมดุลมวล (Mass Balance)   



ข้อ 7 การเก็บตวัอยางน  า   
 
 

WWTP 

Cin Ceff 

Cdischarge 

จุดเก็บ ความถ่ี 

น้ าเสียกอนเขาระบบบ าบัดน้ าเสีย สามเดือนต่อครั้ง  

น้ าเสียหรือน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย สามเดือนต่อครั้ง  

น้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน หน่ึงเดือนต่อครั้ง 

น้ าเสียที่ส่งบ าบัดภายนอกโรงงาน 
(ให้เก็บตัวอย่างน้ าในบ่อสุดท้าย) 

หน่ึงเดือนต่อครั้ง 

 

กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน 
(ให้เก็บตัวอย่างน้ าในบ่อสุดท้าย) 

สามเดือนต่อครั้ง  



 
มีการระบายน  าทิ ง           
ออกนอกโรงงาน 

 
ไม่มีการระบายน  าทิ ง ออกนอก

โรงงาน 

ส่งไปบ าบัดภายนอก
โรงงานเช่น ระบบบ าบัด
น  าเสียรวมของนิคมฯ 

หรือโรงงานอื่น 

มีระบบ 
บ าบัด           
น  าเสีย 

1) น้ าเสียกอนเขาระบบ 
    บ าบัด           
2) น้ าเสียออกจากระบบ 
    บ าบัด  
3) น้ าทิ้งระบายออกนอก 
    โรงงาน ( ๑ เดือน/ครั้ง)  

1) น้ าเสียกอนเขาระบบบ าบัด  

2) น้ าเสียออกจากระบบบ าบัด  

3) น้ าในบ่อสุดท้าย                   

    ( ๓ เดือน/ครั้ง)                        

1) น้ าเสียกอนเขา           
    ระบบบ าบัด           
2) น้ าเสียออกจาก           
    ระบบบ าบัด  
3) น้ าในบ่อสุดท้าย            
    ( ๑ เดือน/ครั้ง)  

ไม่มีระบบ
บ าบัด             
น  าเสีย 

น้ าทิ้งระบายออกนอก 
โรงงาน ( ๑ เดือน/ครั้ง)  

น้ าในบ่อสุดท้าย                         
( ๓ เดือน/ครั้ง)  

น้ าในบ่อสุดท้าย             
( ๑ เดือน/ครั้ง)  



ข้อ 8 การเก็บตวัอยางอากาศ    
 
 

จุดเก็บ ความถี ่

ปล่องระบายอากาศของโรงงาน หกเดือนต่อครั ง  

ลักษณะของปล่องในรอบรายงาน (6 เดือน) 
                ไม่มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง  
                 เนื่องจาก       ไม่มีการผลิต 
                                      เป็นปล่องส ารองเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
                                      อื่นๆ   
                มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง 
                        ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน  
                            เนื่องจาก    หม้อน้ าขนาดต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                              ชนิดและขนาดของโรงงานไม่เขา้ข่ายต้องจัดท า รว.3 
                                              อื่นๆ   
                        เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน  



ข้อ 9 การรายงานมลพิษน  าใหใช้วิธีการไดมาของขอมลูการจัดท า
รายงาน            
        ตามกลุ่ม “M” (Measurement) โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี ้
 
 
บีโอดี  ซีโอดี ความเปนกรดและดาง และสารแขวนลอย  

โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ าเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน 

พารามิเตอร์อื่น ๆ ตามคุณลักษณะกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 



ข้อ 10 การรายงานมลพษิอากาศ ใหใช้วิธีการไดมาของขอมูลการจัดท า 
          รายงานตามกลุ่ม “M” (Measurement) หรือกลมุ “C”   
          (Calculation) โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้ 
 
 

กระบวนการ พารามิเตอร์ 

การเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง Oxide of Nitrogen as NO2    
Sulfur Dioxide 
Total Suspended Particulate 

การเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง Oxide of Nitrogen as NO2    
Sulfur Dioxide 
Carbonmonoxide 

การเผาไหม้ที่ใชกาซอื่นที่ไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเปนเช้ือเพลิง Oxide of Nitrogen as NO2    
Carbonmonoxide 

กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นใด พารามิเตอร์ตามคุณลักษณะกิจกรรมที่เกิดข้ึน 



ข้อ 11  โรงงานตามข้อ 5 ที่จัดท ารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)       
           ให้ด าเนินการเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
           สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
           (ตรวจสอบโครงการท า EIA ที่ http://eia.onep.go.th/index.php) 

ข้อ 12 การตรวจวัดชนิดและปริมาณสารมลพิษตองท าการตรวจวัดโดย                        
          หองปฏิบัติการวิเคราะหของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 
          ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ตรวจสอบห้อง Lab เอกชน ที่ http://php.diw.go.th/research/?page_id=106 
และ http://www.eimcdiw.com/news/pageNews.php?id=302) 

http://php.diw.go.th/research/?page_id=106
http://php.diw.go.th/research/?page_id=106






ข้อ ๑3 การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ  
  13.1 จัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษตามแบบที่ 
          กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  13.2 ส่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
          ผานระบบอิเล็กทรอนกิส 

 รอบที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในวันที่ 1 กันยายน                    
            ของปที่รายงาน  
รอบที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในวันที่ 1 มีนาคม                    
            ของปถัดไป 



ข้อ 13.3 เก็บรักษารายงานไวที่โรงงาน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี                   
และพรอมทีจ่ะใหพนักงานเจาหนาทีต่รวจสอบได 

 



ข้อ 13.4 ผู้ลงนามรับรองในแบบรายงาน 

โรงงานตามข้อ 5.1 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ  
ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
(ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ) 

โรงงานตามข้อ 5.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ  

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานท่ี http://nsers.diw.go.th/diw/ 





            แนวปฏิบัติการรายงานสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

แบบ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
รว.3 1.  ประเภทโรงงานล าดับที่ 1 -107 ที่มีหรือใช้ VOCs ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 

     ๓๖ ตันต่อปี ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงาน 
2. ตรวจวัดจากปล่องระบายเท่านั้น ไม่รวมที่เป็น fugitive  

3. ประเภทโรงงานที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดค่าการระบายสาร VOC เป็น             

     รายชนิด ให้ตรวจวัด TVOC  

4. ประเภทโรงงานที่มีกฎหมายก าหนดการระบายสาร VOC เป็นรายชนิดให้รายงาน  

    แต่ละชนิดของ VOC ตามกฎหมายนั้น  

5. กรณีมีการจัดท า EIA และได้ก าหนดให้ตรวจวัดพารามิเตอร์มากกว่าที่ก าหนด            

    ในกฎหมาย ให้รายงานผลแต่ละชนิดของ VOCs ด้วย 

     (1)  ประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และ 
     (2)  ประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงสารเบนซีน และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากโรงงาน  
          อุตสาหกรรมเคมี    ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าลังด าเนินการออกกฎหมายให้สอดคล้องกัน 



ค านิยามสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

“สารประกอบที่มีคาร์บอนอินทรีย์ (Organic Carbon) เป็นองค์ประกอบหลัก 
และมีความดันไอมากกว่า ๐.๑ มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส 
และความดัน ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท ยกเว้น มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะคาร์ไบด์ หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต” 



ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 



















ที่มา : แนวทางการจัดการสารอินทรีย์ระเหย สมาคมเพ่ือนชุมชน, 2555 



ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมาย 
ฉบบัเก่าและฉบบัใหม ่
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หัวข้อ ฉบับปี 2550 ฉบับปี 2558 

โรงงานที่ต้อง           
จัดท ารายงาน 

เปลี่ยนแปลง 
1) ปิโตรเคมี 
2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 

เปลี่ยนแปลง 
1) ปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี 
2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ยกเลิก 
เตาอุตสาหกรรมขนาดแรงม้าเปรียบเทียบตั งแต่ 
1,000 แรงม้าขึ นไป 
เพิ่มเติม 
1) การผลิตแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้วที่มี           
เตาหลอม 
2) ผลิตสุรา  
3) ผลิตไวน์ 
4) ผลิตเบียร์ 

วิธีการค านวณ 1) Emission factor 
2) โปรแกรมส าเร็จรูปหรือการค านวณท่ีเป็น
มาตรฐานและยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมนั นๆ 

1) Emission factor 
2) การค านวณทางวิศวกรรม 
3) สมดุลมวล 
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หัวข้อ ฉบับปี 2550 ฉบับปี 2558 

ความถี่ในการเก็บ
ตัวอย่างน  า 

ทุกจุดเก็บตัวอย่างหน่ึงเดือนต่อครั ง 1) น  าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย           
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั ง                
2) น  าเสียหรือน  าทิ งออกจากระบบบ าบัด 
น  าเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อครั ง  
3) น  าทิ งระบายออกนอกโรงงาน              
อย่างน้อยหน่ึงเดือนต่อครั ง 
4) น  าเสียที่ส่งบ าบัดภายนอกโรงงาน             
อย่างน้อยหน่ึงเดือนต่อครั ง 
5) กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน         
ให้เก็บตัวอย่างน  าในบ่อสุดท้ายอย่างน้อยสาม
เดือนต่อครั ง 

การรายงาน           
มลพิษน  า 

รายงานเพียง 1 ค่าในรอบ 6 เดือน รายงานตามจ านวนความถี่ในการเก็บ
ตัวอย่างน  า 

จุดเก็บตัวอย่าง
อากาศ 

ปล่องหรือช่องหรือท่อระบายอากาศของโรงงาน ปล่องระบายอากาศของโรงงาน 
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หัวข้อ ฉบับปี 2550 ฉบับปี 2558 

การรายงาน           
มลพิษน  า 

รายงานเพียง 1 ค่าในรอบ 6 เดือน รายงานตามจ านวนความถี่ในการเก็บ
ตัวอย่างน  า 

จุดเก็บตัวอย่าง
อากาศ 

ปล่องหรือช่องหรือท่อระบายอากาศของโรงงาน ปล่องระบายอากาศของโรงงาน 

พารามิเตอร์            
ด้านมลพิษอากาศ 

1) โรงงานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิงให้
รายงานค่า NOx 
2) โรงงานที่ใช้เชื อเพลิงอื่นๆ เป็นเชื อเพลิงให้
รายงานค่า NOx  SO2 TSP 

๑)  กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือ
ของแข็งเป็นเชื อเพลงิให้รายงานอย่างน้อย           
ค่า NOx  SO2 TSP 
๒)  กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ
เป็นเชื อเพลงิให้รายงานอย่างน้อยค่า NOx  

SO2 CO 
๓)  กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซอื่นที่ไม่ใช่
ก๊าซชีวภาพเป็นเชื อเพลิงให้รายงานอย่าง
น้อยค่า NOx  CO 
๔)  กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่น
ใดให้รายงานพารามิเตอร์ตามคุณลักษณะ
กิจกรรมที่เกิดขึ น 
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หัวข้อ ฉบับปี 2550 ฉบับปี 2558 

การรายงาน            
พารามิเตอร์                     
ตาม EIA 

หรือพารามิเตอร์ที่ก าหนดใน EIA เพ่ิมเติมตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งรายงาน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 

การเก็บรักษารายงาน ตลอดเวลา 3 ปี 

การลงนามในรายงาน ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน 

1) โรงงานตามข้อ 5.1 (มีบุคลากรด้านสิ่งแวดลอ้ม) ให ้
ผูป้ระกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ และ 
ผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ                    
เป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรายงาน 
2) โรงงานตามข้อ 5.2 (บัญชีท้ายประกาศ)ให้ผู้
ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลง
นามรับรองในแบบรายงาน               

แบบ รว.2 แบบ รว.2 ระบบบ าบัดน  าเสีย 
แบบ รว.2/1 การระบายน  าทิ งออกนอก
โรงงาน  

แบบ รว.2 ระบบบ าบัดน  าเสีย และการระบายน  าทิ ง
ออกนอกโรงงาน 

การรายงาน           
กากตะกอน 

รายงานในแบบ รว.2 ยกเลิก เนื่องจากลดความซ  าซ้อนข้อมูล ในระบบการ
รายงานวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 



    อาศัยอ านาจตามความในขอ ๑3 แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดท า
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  
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 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพษิที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559  

ข้อ 13.1 จัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษตามแบบที ่
             กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดโดยประกาศใน                     
             ราชกิจจานุเบกษา 
 

 



ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบ
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559” 
 
 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภท

หรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕3  



ข้อ 4  การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานของโรงงานตาม 5.1 

และ 5.2 ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณ                

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ให้ใช้แบบ ดังนี้   
 4.1  กรณีเป็นโรงงานตาม 5.1  

                        4.1.1  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษน้ า (แบบ รว.๒) ท้ายประกาศนี้ ส าหรับโรงงาน

ที่ต้อง           มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า 

                        4.1.2  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) ท้ายประกาศนี้ ส าหรับ

โรงงาน            ที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

 4.2  กรณีเป็นโรงงานตาม 5.2  

                        4.2.1  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษน้ า (แบบ รว.๒) ท้ายประกาศนี้ ส าหรับโรงงานที่

ต้องจัดท ารายงานมลพิษน้ า 

                        4.2.2  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) ท้ายประกาศนี้ ส าหรับ

โรงงาน             ที่ต้องจัดท ารายงานมลพิษอากาศ 

 4.3  แบบการจัดท ารายงานตาม 4.1 และหรือ 4.2 ให้หมายรวมถึงการจัดท ารายงานข้อมูลทั่วไป

ตามแบบรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.๑) ท้ายประกาศนี้ด้วย 



        ข้อ 5  กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่า

รายงานตามข้อ 4 ไม่ถูกต้องหรือไมส่มบูรณ์แล้วแต่กรณี ผู้ประกอบ

กิจการโรงงาน มีหน้าทีต่้องจัดท ารายงานให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์แล้วแต่

กรณี และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภายในสี่สิบห้าวัน นับจากวันไดร้ับแจง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    ข้อ 6  การรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานตาม
แบบ รว.1 รว.2 และ รว.3 ของงวดที่ 2 (ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) ให้ใช้แบบรายงานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ                
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 สิงหาคม                    
พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม 



ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก
จากโรงงานอุตสาหกรรม รว.1-3, 3/1 

 
(ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม) 



การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th 





รายงานปี 2551 - 2558 

รายงานปี 2559 เป็นต้นไป  





















ตัวอย่าง E-mail 
แจ้งผลการตรวจ

รายงาน 





ขอบคุณครบั 
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