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คํานํา 

 สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรม

ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานในสวนของมลพิษน้ํา

และมลพิษอากาศ ในการจัดทํารายงานดังกลาวนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจําเปนตอง

กรอกขอมูลมลพิษน้ําและมลพิษอากาศลงในแบบรายงาน (รว.1-รว.3) และจัดสง 

ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหระบบการรายงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดพัฒนาระบบการรายงานชนิดและปริมาณมลพิษ

ท่ีระบายออกจากโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะทําใหการจัดการขอมูลของโรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลได และสามารถนําขอมูล 

ไปประยุกตใชประโยชนตอไดงาย นอกจากการพัฒนาระบบการรายงานชนิดและ

ปริมาณมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกสแลว ยังมีระบบการ

ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลขอมูลจากโรงงาน การตรวจสอบขอมูลรายโรงงาน 

รายกลุม และรายพื้นท่ี พรอมท้ังยังมีระบบการแจงเตือนเม่ือผูประกอบกิจการได

ดําเนินการจัดสงรายงานแลว 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังวาระบบการรายงานชนิดและปริมาณมลพิษ 

ท่ีระบายออกจากโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกส จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ใหกับบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผูประกอบกิจการโรงงานท่ีเก่ียวกับ 

การใชระบบขอมูลสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรกฎาคม 2558
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ขอบเขตการใชคูมือ 

 คูมือการใชระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจาก

โรงงานอุตสาหกรรมเลมนี้ถูกจัดทําข้ึนเพื่อใหผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

ใชประกอบการทํางานของระบบระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบาย

ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

ข้ันตอนการทํารายงาน 
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คําแนะนําเบ้ืองตน 

1. กอนดําเนินการกรอกขอมูลการรายงาน กรุณาอานเอกสาร “คูมือระบบการการ

รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม” 

2. เม่ือเขาสูระบบกรุณาตรวจสอบขอมูลโรงงาน หากพบวาขอมูลท่ัวไปของโรงงานไม

ถูกตองใหติดตอ ศูนยสารสนเทศกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0 2 202 4129 

เพื่อแกไขขอมูล 

3. หากทานตองการคําอธิบายขอมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกท่ีสัญลักษณ   

4. โรงงานสามารถแกไขขอมูลท่ัวไปได เชน พิกัดท่ีตั้งโรงงาน (ละติจูด, ลองจิจูด)  

เขตประกอบการ เขตการปกครอง ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

5. แบบรายงานขอมูลท่ัวไป (แบบ รว.1) เปนการรายงานรายละเอียดท่ัวไปของ

โรงงาน เชน การจัดทํารายงาน EIA การจัดการน้ําเสีย จํานวนปลองระบายมลพิษ 

การผลิต แหลงน้ําดิบ แหลงกําเนิดน้ําเสีย  

6. แบบรายงานมลพิษน้ํา (แบบ รว.2) เปนการรายงานมลพิษน้ํา เชน ขอมูลระบบ

บําบัดน้ําเสีย การจัดการน้ําท่ีออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณการใชไฟฟาของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย ช่ือสารเคมี/สารชีวภาพท่ีใชในระบบบําบัดน้ําเสีย ตารางการ

รายงานผลวิเคราะหมลพิษน้ํา สําหรับคาพารามิเตอรอยางนอยใหตรวจวัด BOD 

COD pH และ SS สวนคาพารามิเตอรอ่ืน ๆ ใหเปนไปคุณลักษณะกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึน การเก็บตัวอยางน้ําใหเก็บตัวอยางน้ําเสียหรือน้ําท้ิง ดังนี้ 

- น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง 

- น้ําเสียหรือน้ําท้ิงออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง 

- น้ําท้ิงระบายออกนอกโรงงานอยางนอยหนึ่งเดือนตอคร้ัง 
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- น้ําเสียท่ีสงบําบัดภายนอกโรงงานใหเก็บตัวอยางน้ําในบอสุดทายอยางนอย

หนึ่งเดือนตอคร้ัง 

- กรณีไมมีการระบายออกนอกโรงงานใหเก็บตัวอยางน้ําในบอสุดทายอยางนอย

สามเดือนตอคร้ัง 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมลพิษน้ํา 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (2539) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิง 

ท่ีระบายออกจากโรงงาน 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 

กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานประจํา และ

หลักเกณฑการข้ึนทะเบียน ผูควบคุมดูแล และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียน  

ผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคุณลักษณะน้ําท้ิงท่ีระบาย

ออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจากท่ีกําหนดไวใน ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เร่ือง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิง 

ท่ีระบายออกจากโรงงาน 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง แบบรายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
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7. แบบรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) เปนการรายงานมลพิษอากาศ เชน ขอมูล

ปลองระบายมลพิษอากาศ ขอมูลกายภาพของปลองระบายมลพิษอากาศ 

แหลงท่ีมาของสารเจือปน การใชเช้ือเพลิง ตารางรายงานผลวิเคราะห ซึ่งการ

รายงานขอมูลปลองตองรายงานลักษณะของปลอง ท้ังปลองท่ีใชงานและไมใชงาน 

รวมถึงหอเผาท้ิง (Flare) ตัวอยางปลองท่ีเขาขายตองรายงานมลพิษอากาศ ดังนี้ 

- โรงงานท่ีมีหรือใชสารอินทรียระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิตตั้งแต 36 

ตันตอปข้ึนไป 

- โรงงานท่ีมีการใชหมอน้ํา เฉพาะ  

o โรงงานท่ีมีหมอน้ําเดี่ยวท่ีมีกําลังการผลิตไอน้ําตั้งแต 10 ตันไอน้ํา 

ตอช่ัวโมงข้ึนไป กรณีใชของเหลวหรือของแข็งเปนเช้ือเพลิง 

o โรงงานท่ีหมอน้ําเดี่ยวท่ีมีกําลังการผลิตไอน้ําตั้งแต 20 ตันไอน้ํา 

ตอช่ัวโมงข้ึนไป กรณีใชกาซเปนเช้ือเพลิง 

- โรงงานท่ีตองมีผูควบคุมมลพิษอากาศ เชน โรงงานน้ําตาล โรงถลุงเหล็ก เปน

ตน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมลพิษอากาศ 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง 0 หรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 

2547 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกําหนดคาปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน กรณีการใชน้ํ า มันใชแลว ท่ีผาน
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กระบวนการปรับคุณภาพ และเช้ือเพลิงสังเคราะหเปนเช้ือเพลิงในเตา

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

ท่ีระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณเขมาควันท่ีเจือปน 

ในอากาศท่ีระบายออกจากปลองของหมอน้าํของโรงงาน พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ท่ีระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม พ.ศ. 2553 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 

กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานประจํา และ

หลักเกณฑการข้ึนทะเบียน ผูควบคุมดูแล และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียน  

ผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิตแกวและกระจก พ.ศ. 2555 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตราย

จากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
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- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง แบบรายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง การเก็บตัวอยางอากาศเสีย การ

ตรวจวัด และการคํานวณผลปริมาณรวมของการปลอยท้ิงสาร ๑, ๒ - ไดคลอ

โรอีเทน และสารไวนิลคลอไรดจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเร่ือง กําหนดใหโรงงาน

อุตสาหกรรมบางประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุม การ

ปลอยท้ิงสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน ออกสูบรรยากาศ 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนด

มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน  

จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

8. แบบรายงานผลการตรวจวัดการร่ัวซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณ (แบบ 

รว.3/1) เปนการรายงานผลการตรวจวัดการร่ัวซึม ของสารอินทรียระเหยจาก

อุปกรณและการซอมแซมอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกลุมโรงงานท่ีตอง

รายงาน คือ โรงงานลําดับท่ี 42 ลําดับท่ี 44 ลําดับท่ี 49 และลําดับท่ี 89  

ท่ีมีสารอินทรียระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต 36 ตันตอปข้ึนไป 

 

เม่ือผูประกอบกิจการโรงงานกรอกขอมูลรายงานท้ัง 3 แบบรายงานสมบูรณ

แลว กรุณาตรวจสอบความถูกตองกอนสงรายงานอีกคร้ัง เนื่องจากถาทานดําเนินการ
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สงรายงานแลว จะไมสามารถแกไขขอมูลได และรายงานจะถูกสงไปท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อรอการการพิจารณาตรวจสอบตอไป แตหากทานยังไมตองการสง

รายงาน ทานสามารถบันทึกขอมูลไวกอนได  

เม่ือทานสงรายงานเรียบรอยแลว ระบบจะดําเนินการตอบกลับทานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทานสามารถเช็คสถานะการจัดสงรายงานไดท่ีหนา 

“สถานะการรายงาน” ในกรณีท่ีทานไดรับแจงวา “ไมผานการตรวจสอบ” ทาน

สามารถแก ไขและสงรายงานกลับมาภายใน 45 วัน หลังจากได รับจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
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วิธีการใชงาน 

เขาสูเว็บไซตของกรมโรงงงานอุตสาหกรรมท่ี http://www.diw.go.th 

 

รูปท่ี 1 

จากรูปท่ี 1 เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส” จากเมนดูาน

ซายมือhttp://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice ระบบจะ

แสดง 

เมนูยอย ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 

จากรูปท่ี 2 เลือกเมนูยอย “ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 

รว.3 รว.3/1)”   http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice   

ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับ Log in การเขาใชระบบการรายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน ดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 

จากรูปท่ี 3 ผูประกอบกิจการโรงงาน จะตองมีรหัสประจําตัวผูใชงาน และ

รหัสผานในการเขาใชระบบ กรณีผูประกอบกิจการโรงงานไมมีรหัสประจําตัวและ

รหัสผานในการเขาใชระบบ เลือก “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครใชบริการสําหรับผูประกอบ

กิจการโรงงานท่ีลงทะเบียนคร้ังแรก โดยมีข้ันตอนการสมัครดังรูปท่ี 4 

(กรณีมีรหัสประจําตัวผูใชงานและรหสัผานเรียบรอยแลว ใหขามไปคําอธิบายรูปท่ี 7) 
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รูปท่ี 4 

หลังจากผูประกอบกิจการโรงงานอานข้ันตอนการสมัครเรียบรอยแลว ใหเลือก

ปุม “สมัครใชบริการ” เพื่อเขาสูระบบการสมัครใชบริการ ระบบจะแสดงหนาจอ

สําหรับกรอกรายละเอียดผูใชบริการ ดังรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 
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 จากรูปท่ี 5 ระบบแสดงหนาจอสําหรับใชบริการกรอกรายละเอียดขอมูล

โรงงาน และขอมูลผูติดตอ (ผูรับมอบอํานาจ) ท่ีจะสมัครใชบริการระบบการรายงาน

ชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรอกขอมูล ดังนี้ 

- กรอกเลขทะเบียนโรงงาน (ตามเอกสาร รง.4 หรือ กนอ.03/2) 

- เลือกจงัหวัด อําเภอ และตาํบล (ระบบจะดึงช่ือโรงงานจากฐานขอมูลใหโดย

อัตโนมัติ) 

- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขทะเบียนพาณิชย 

ท่ีอยูสถานประกอบการ อีเมลกลางของสถานประกอบการ เปนตน 

- ขอมูลผูติดตอ (ผูรับมอบอํานาจ) 

เม่ือกรอกขอมูลและแนบไฟลเอกสารเรียบรอยแลว คลิกปุม “สมัครใชบริการ” 

ระบบจะแสดงรหัสประจําผูใชงานพรอมรหัสผานสําหรับใชระบบการจัดการอนุญาต

แบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 

การเขาสูระบบการรายงาน 

 ผูประกอบกิจการโรงงาน เขาใชงานระบบ http://hawk.diw.go.th/eis 

ระบบแสดงหนาจอการเขาใชงานระบบ (Log in) ใหผูประกอบกิจการโรงงาน กรอก

รหัสประจําตัวผูใช และรหัสผาน เพื่อเขาสู “หนาหลัก” ซึ่งประกอบดวย ชองทางเขาสู

ระบบ ขาวสารประชาสัมพันธจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และขอกฎหมายตางๆ  

ดังรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 

เม่ือกรอกรหัสประจําตัวและรหัสผานแลวระบบจะปรากฏ “ช่ือโรงงานและ

ทะเบียนโรงงานเลขท่ี” พรอมปุม “ออกจากระบบ” ดังรูปท่ี 8 

 

 

 14 

http://hawk.diw.go.th/eis


 

รูปท่ี 8 
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เมน ู“ขอมูลโรงงาน” 

 

รูปท่ี 9 

จากรูปท่ี 9 “ขอมูลโรงงาน” แสดงรายละเอียดของโรงงาน เชน ช่ือ ประเภท

โรงงาน สถานท่ีตั้ง เบอรโทรติดตอ เปนตน  

สวนท่ี ① ช่ือโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขท่ี ประเภทโรงงาน และสถานท่ีตั้ง

โรงงาน ลักษณะการประกอบกิจการ ระบบจะดึงขอมูลอัตโนมัติจากฐานขอมูลกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ไมสามารถแกไขขอมูลได 

สวนท่ี ② โปรแกรมอนุญาตใหดําเนินการแกไขไดเฉพาะพิกัด นิคม เขตการ

ปกครอง พื้นท่ีลุมน้ํา ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทและอีเมลเทานั้น  

① 

② 
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- หากโรงงานไมไดตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม ใหเลือก “ - ” 

- “พื้นท่ีลุมน้ํา”   ระบบจะข้ึนช่ือลุมน้ําใหอัตโนมัติ โดยพิจารณาจาก

สถานท่ีตั้งโรงงานและฐานขอมูลพื้นท่ีลุมน้ํา (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณากดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงกอน 

กดปุม “กรอกรายงานตอไป” เพ่ือเริ่มเขาสูกระบวนการกรอกรายงาน *** 

 Tips : สามารถหาพิกัดตําแหนงของโรงงานไดโดยเลือกท่ีตั้งจากเว็บไซต 

https://maps.google.com/  หรือใชโปรแกรม (Application) ในมือถือ ท่ีสามารถ

ระบุพิกัดได เชน My GPS location, My GPS coordinates และ GPS locator for 

trekking เปนตน ท้ังนี้การเลือกพิกัดสามารถเลือกจุดใดในแผนท่ีก็ได แตตองเปนพื้นท่ี

ภายในเขตโรงงานเทานั้น 
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เมน ู“กรอกแบบรายงาน” 

 
รูปท่ี 10 

จากรูปท่ี 10 ผูจัดทํารายงานตองเลือกกรอกขอมูลดังนี้ 

- เลือกกรอบเวลาในการรายงาน ระบุ ป พ.ศ. และคร้ังท่ีรายงาน โดยดูกําหนด

ระยะเวลาการรายงานจากหมายเหตุดานลางเว็บไซต 

- เลือกรายงานท่ีตองการสง รว.1 รว.2 รว.3 รว.3/1 และกดปุม “ดําเนินการ

ตอไป” จะปรากฏแบบรายงานใหกรอกรายละเอียด 

 

 

  

 18 



คําแนะนําในกรอกแบบรายงาน 

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน 

กดปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูลท่ีกรอกไวในระบบ (ควรบันทึกกอนทุกคร้ังกอนกรอก

รายงานตอไป) 

กดปุม “กรอกรายงานตอไป” จะไปยงัหนาแบบรายงานถัดไป 

กดปุม “กลับไปหนาสรุปรายงาน” จะไปยังหนารวมรายงานทุกแบบท่ีทานตองการสง 

สามารถเลือกกรอกแบบฉบับใดกอนก็ได 

 

คําอธิบายเคร่ืองหมายและสัญลักษณ 

ปุม   กดเพื่อแสดงคําอธิบายหรือขอมูลเพิ่มเติม 

ปุม  กดเพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการ 

ปุมวงกลม Radio Button  กดเพื่อเลือกอยางใดอยางหนึง่ 

ปุมสี่เหลี่ยม Checkbox  สามารถเลือกไดมากกวา 1 อยาง 

 

Tips 

กรณีหนาจอท่ีมีความละเอียดสูงกวา 1024 x 768 pixel อาจจะทําให

ตัวหนังสือเล็ก สามารถขยายหนาเว็บใหมีขนาดใหญข้ึนได โดยการกด Ctrl + 

พรอมกัน หรือกดจากเคร่ืองมือของแตละ Browser ท่ีมีคําสัง่ขยายไวให 
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แบบรายงานขอมูลท่ัวไป (แบบ รว.1) 

 
รูปท่ี 11 

รายละเอียดเก่ียวกับโรงงาน (รูปท่ี 11) 

- สวนท่ี ① ระบบจะดึงขอมูลท่ัวไปของโรงงานใหอัตโนมัติ 

- สวนท่ี ② ผูประกอบการสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เฉพาะโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบเทานั้น โดยกด

เลือก   เพื่อเขาสูฐานขอมูลโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบ จากสํานักงานนโยบาย

① 

② 
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และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม Link: http://eia.onep.go.th/ หากมี

การจัดทํา EIA ตองระบุช่ือโครงการ เลขท่ีหนังสือเห็นชอบ และลงวันท่ีหนังสือ

เห็นชอบ ในกรณีท่ีมีหลายโครงการสามารถกดท่ีเคร่ืองหมาย  เพื่อเพิ่มรายการ

และกดท่ีเคร่ืองหมาย  หากตองการลบรายการ 

รูปท่ี 12 

การผลติ (รูปท่ี 12) ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

- จํานวนวันท่ีมีการผลิตและการหยุดผลิตในรอบ 6 เดือน  

- รายการวัตถุดิบหลัก ระบุประเภทวัตถุดิบและปริมาณการใชเฉลี่ยตอเดือน 
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- รายการผลิตภัณฑ และรายการวัตถุพลอยได ระบุประเภทรายการ ปริมาณ

ผลิตเฉลีย่ตอเดือน และปริมาณผลิตสงูสุดตอเดือน 

- รายการวัตถุดิบ/ผลิตภณัฑ/วัตถุพลอยได สามารถ สามารถกด  เพื่อ 

“เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได 

หมายเหต ุ

สวนท่ี  ระยะเวลาการผลติ ในกรณีท่ีมีการผลิตไมแนนอน ใหรายงานจํานวน ช่ัวโมง/

วัน ในกรณีปกติ เชน ในรอบ 6 เดือน มีการผลิตรวม 90 วัน มีการทํางานหนึง่กะ คือ 8 

ช่ัวโมง/วัน และ 5 วัน/สัปดาห ดังนั้นควรรายงานดังนี้  

- ระยะเวลาการผลิต 5 วัน/สปัดาห   จํานวน 8 ช่ัวโมง/วัน  

- หยุดการผลติ  (26 สปัดาห) x (5 วัน/สัปดาห) – (90 วัน) = 40 วัน 

 

สวนท่ี  ปริมาณการใช/การผลิตเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง ปริมาณการใช

วัตถุดิบ/ปริมาณการผลิตตอระยะเวลาการผลิตจริง เชน โรงงานมีปริมาณการ

ผลิตผลิตภัณฑ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังขอมูลตัวอยาง ดังนั้นในการ

รายงานขอมูลคร้ังท่ี 1 (ขอมูลของเดือนมกราคม – มิถุนายน) โรงงานตอง

รายงานการผลิตผลิตภัณฑ A เฉลี่ยตอเดือน เทากับ 1500 กก./4 เดือน = 375 

กก./เดือน 

 

ปริมาณการผลิต มกราคม กุมภาพันธ เมษายน พฤษภาคม รวม 

ผลิตภัณฑ A (กก.) 300 500 250 450 1500 
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สวนท่ี  ปริมาณการผลิตสูงสุดตอเดือน หมายถึง ปริมาณการผลิตในระยะเวลา 

1 เดือนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับปริมาณการผลิตในเดือนตางๆในรอบการรายงาน 

เชน โรงงานมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังขอมูล

ตัวอยาง ดังนั้นในการรายงานขอมูลคร้ังท่ี 1 (ขอมูลของเดือนมกราคม – 

มิถุนายน) โรงงานตองรายงานปริมาณการผลิตสูงสุดตอเดือนของผลิตภัณฑ A 

คือเดือนกุมภาพันธ มีปริมาณการผลิตสูงท่ีสุดเทากับ 500 กก. 

 

 

 

รูปท่ี 13 

แหลงน้ําดิบเพื่อใชในโรงงาน (รูปท่ี 13) ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดงัตอไปนี ้

- ปริมาณท่ีใชเฉลี่ยตอวันแยกตามแหลงน้ําดิบ จากน้ําประปา น้ําบาดาล  

น้ําทะเล หรือแหลงน้ําผิวดินอ่ืนๆ โดย “ปริมาณท่ีใชเฉลี่ย” หมายถึง 

ปริมาณน้ําดิบท่ีใชเฉลี่ยตอระยะเวลาท่ีใชจริง มีหนวยเปน ลบ.ม./วัน 
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- ปริมาณท่ีใชสูงสุดตอวันแยกตามแหลงน้ําดิบ จากน้ําประปา น้ําบาดาล  

น้ําทะเล หรือแหลงน้ําผิวดินอ่ืนๆ  โดย “ปริมาณท่ีใชสูงสุด” หมายถึง 

ปริมาณน้ําดิบท่ีใชใน 1 วันท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด เม่ือเทียบจากวันอ่ืนๆ 

- วิธีการวัดปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําดิบตางๆ   กรุณาเลือก

อยางใดอยางหนึ่งระหวาง ใชมิเตอรวัด หรือใชการประมาณการโดยการ

คํานวณ  

- กรณีโรงงานไมไดบันทึกสถิติการใชน้ําเปนรายวัน อนุโลมใหใชขอมูลราย

เดือนมาเฉลี่ยตอวันท่ีมีการใชน้ําได 
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 รูปท่ี 14  

 

 

 

แหลงกําเนดิน้ําเสยี (รูปท่ี 14) ตองกรอกรายละเอียดดงัตอไปนี ้

- สําหรับโรงงานท่ัวไป ตองรายงานปริมาณน้ําเสียเฉลีย่ตอวัน โดยระบุแยกตาม

แหลงกําเนดิน้ําเสยี เชน น้ําเสียจากกระบวนการผลติ จากระบบหลอเย็น จาก

หมอน้ํา สํานักงาน โรงอาหาร หรือน้ําเสยีจากกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโรงงาน 

และตองระบุวิธีการจัดการน้าํเสยีจากแหลงกําเนิดตางๆ  
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- สําหรับโรงงานบําบัดน้ําเสีย หรือโรงงานลําดับท่ี 101 ตองรายงานปริมาณ

น้ําเสยีท่ีรับมาจากโรงงานอ่ืนๆ เพื่อนาํมาบาํบัด รวมท้ังปริมาณน้าํเสยีท่ีเกิดข้ึน

จากกิจกรรมภายในโรงงานเองโดยตองระบุวิธีการจดัการน้ําเสยีท้ังหมดดวย 

หมายเหต ุ

- “ปริมาณท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย” หมายถึง ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ยตอระยะเวลา

ท่ีเกิดข้ึนจริง มีหนวยเปน ลบ.ม./วัน 

- “ปริมาณท่ีเกิดข้ึนสูงสุด” หมายถึง ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนสูงท่ีสุดใน 1 วัน 

เม่ือเทียบจากวันอ่ืนๆ ในรอบรายงาน 

- น้ําเสียทุกประเภทตองระบุวิธีการจัดการ ซึ่งสามารถเลือกไดมากกวา  

1 รายการ ในกรณีท่ีโรงงานมีวิธีการจัดการอ่ืนๆ ใหเลือกชอง “99 อ่ืนๆ” 

แลวระบุวิธีการจัดการลงในชองวางดานลาง 
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รูปท่ี 15 

การจัดการน้าํเสีย (รูปท่ี 15) ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี ้

- จํานวนระบบบําบดัน้ําเสียและจุดระบายน้ําท้ิงออกนอกโรงงาน 

- ปริมาณน้าํเสยีท้ังหมดเฉลีย่รายวัน 

- การจัดการน้าํเสียหรือน้าํท้ิงภายในโรงงาน ไดแก ปริมาณน้ําท่ีนาํกลับมาใช

ใหมภายในโรงงาน กักเก็บภายในโรงงาน หรือใชประโยชนในพื้นท่ี

การเกษตรภายในโรงงาน 

 

 27 



- ปริมาณน้าํเสยีท่ีระบายออกนอกโรงงาน ไปยงัแหลงน้ําไดแก การระบายสู

สิ่งแวดลอมและสงระบบบําบดัภายนอกโรงงาน 

o กรณีท่ีเลือก “ระบายสูพื้นท่ีการเกษตรฯ” ตองระบุวิธีการขนสงดวย 

o กรณีท่ีเลือก “สงระบบบําบัดน้ําเสยีรวม” ตองระบุนิคม/เขต

ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม พรอมเลข

ทะเบียนโรงงาน สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 

รายการได 

o กรณีท่ีเลือก “สงโรงงานท่ีรับบําบัด” ตองระบุเลขทะเบียนโรงงาน 

และวิธีการขนสง สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 

รายการได 

- สามารถเลือกวิธีการจดัการน้าํเสยีหรือน้ําท้ิงอ่ืนๆ ได 

 

 

 
รูปท่ี 16 

ปลองท่ีระบายมลพิษอากาศ (รูปท่ี 16) ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดงัตอไปนี ้

- จํานวนปลองระบายมลพิษและหอเผาท้ิงท้ังหมด 

- จํานวนปลองท่ีใชงานระบายมลพิษอากาศ และปลองท่ีไมใดใชงาน โดยไมนับ

รวมหอเผาท้ิง (flare) ในรอบ 6 เดือนของการรายงาน 
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รูปท่ี 17 

บุคลากรดานสิ่งแวดลอม (รูปท่ี 17) ตองกรอกรายละเอียด ดงันี ้

- โรงงานตองระบุวาเปนโรงงานท่ีเขาขายตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํา

โรงงานตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดหรือไม โดยสามารถตรวจสอบได

จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกําหนดชนิดและขนาดของ

โรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดท่ีมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแลปฏิบัติงานประจํา และ

หลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผูควบคุม สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอม (ฉ.2) 

พ.ศ.2554 
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- ในกรณีเปนโรงงานท่ีเขาขายตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมฯ ตองระบุช่ือ-สกุล

ของบุคลากร หรือช่ือบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีทําหนาควบคุมดูแลระบบบําบัดมลพิษ

น้ํา และอากาศใหกับโรงงาน ซึ่งบุคคล/บริษัทดังกลาวตองไดรับการข้ึน

ทะเบียนเปนบุคลากรทางดานสิ่ งแวดลอมกับทางโรงงานแลวเทานั้น  

ซึ่งสามารถสืบคนไดจาก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสการข้ึนทะเบียนบุคลากร

ทางดานสิ่งแวดลอมฯ Link: http://nsers.diw.go.th/diw ท้ังนี้ผูควบคุม

ระบบบําบัดฯ  บริษัทท่ีปรึกษา อาจควบคุมไดท้ังระบบบําบัดมลพิษน้ําและ

อากาศ หรืออยางใดอยางหนึ่งตามประเภทท่ีไดข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไว 

- ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษท่ีข้ึนทะเบียนบุคลากรทางดานสิ่งแวดลอม กรม

โรงงานอุตสาหกรรมใหใสเลขทะเบียนผูควบคุม กรณีท่ีเปนโรงงานท่ีไมเขาขาย

ตองมีผูควบคุมใหใสเลขประจําตัวประชาชน โดยไมตองเวนวรรค หรือ 

ใสเคร่ืองหมายใดๆ 
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รูปท่ี 18 

ปญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปท่ี 18) 

สวนท่ี  โรงงานสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในการตรวจวัด วิเคราะหสารมลพิษ 

ตลอดจนปญหาท่ีพบในการจัดทํารายงาน เพื่อให เจาหนา ท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดรับทราบปญหา เชน ช้ีแจงการตรวจวัดท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย

และแนวทางแกไขของทางโรงงาน  ปญหาของระบบบําบัดท่ีไมสามารถทํางานได

ตามปกติ เปนตน 

สวนท่ี  โรงงานท่ีเขาขายตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม ตองใหผูประกอบ

กิจการโรงงานหรือผูรับมอบอํานาจ และผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอม

เปนพิษเปนผูลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ในกรณีท่ีไม

เขาขายเปนโรงงานตามแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํา

รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2558 ให 

ผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม เปนอยางนอย  
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รูปท่ี 19 

 

จากรูปท่ี 19 เม่ือทําการกรอกขอมูลการรายงานในแบบ รว.1 ครบถวนแลว กรุณาเลือก

ปุม 

- ปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูลท่ีกรอกไวในระบบ เม่ือกดบันทึกแลวระบบจะ

เปลี่ยนเปนรายงานหนาถัดไปใหอัตโนมัต ิ

- ปุม “กรอกรายงานตอไป” จะไปยงัหนาแบบรายงานถัดไป (ควรกดบันทึกกอน

ทุกคร้ังกอนกรอกรายงานตอไป) 

- ปุม “กลับไปหนาสรุปรายงาน” จะไปยงัหนารวมรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ตองสง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนกอนก็ได ดังรูปท่ี 44 

- ในกรณีท่ีเลือก “กรอกรายงานตอไป” หรือ “กลับไปหนาสรุปแบบรายงาน” 

ระบบจะข้ึนกลองขอความ (pop-up) เพื่อเตือนใหทานทําการบันทึกขอมูล

กอน หากตองการไปหนาอ่ืนๆ โดย 

ไมตองการบันทึกขอมูลกอน ใหเลือก “Cancel” ในกลองขอความ 
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แบบรายงานมลพิษน้ํา (รว.2)  

 
รูปท่ี 20 

รูปท่ี 21 แสดงขอมูลท่ัวไปเม่ือเร่ิมตนกรอกแบบรายงานมลพิษน้าํ ในรว.2  

สวนท่ี  โรงงานสามารถเพิ่ม หรือลบแบบรายงาน หรือทําการคัดลอก

รายงานไดเองตามจํานวนแบบท่ีตองการรายงาน จากรูปตวัอยางหมายถึง

ปจจุบันอยูในหนาแบบรายงานระบบบําบัดนํา้เสยี ท่ี 1 ซึง่มีท้ังสิ้น 2 ระบบ 

สวนท่ี  ระบบจะเติมขอมูลอัตโนมัติเก่ียวกับรายละเอียดโรงงานในขอ 1 

 

หมายเหต ุเฉพาะรายงานฉบบัท่ี 1 จะไมสามารถลบออกจากระบบได 
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รูปท่ี 21 

 

ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย (รูปท่ี 21) ตองกรอกรายละเอียดดังนี ้

- ระบุสถานนะบําบัดน้ําเสีย โดยใหเลือกแจงวา “ไมมีระบบบําบัดฯ” หรือ  

“มีระบบบําบัดน้ําเสีย”  

o ในกรณีท่ีโรงงานไมมีระบบบําบัดน้าํเสยีภายในโรงงานและสงน้าํเสียไป

บําบัดภายนอก ใหกรอกเฉพาะขอมูลในขอ 3 , 7 และขอ 8 ในแบบ

รายงาน  

o ในกรณีท่ีโรงงานมีระบบบาํบัดน้ําเสียและเขาขายท่ีตองรายงาน รว.2 

ตองกรอกขอมูลในรายงานขอ 2 ถึง 8 
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o ในกรณีท่ีโรงงานมีระบบบาํบัดน้ําเสีย แตไมเขาขายท่ีตองรายงาน

สามารถเลือกไดวาจะรายงานขอมูลในขอ 2 ถึง 8 หรือไม 

- “ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย” ตองรายงานเรียงตามหนวยระบบบําบัด โดย

เลือก  เรียงตามลําดบัหนวยบําบัด หากนอกเหนือจากท่ีกําหนด หรือ 

“อ่ืนๆ” โปรดระบุรายละเอียด 

- ระบุแหลงท่ีมาของน้าํเสีย โดยเลือกไดมากกวา 1 แหลง 

- รายงานปริมาณน้าํเสยี ระยะเวลาการเดินระบบ และระยะเวลาการหยุดเดิน

ระบบในรอบ 6 เดือน โดยแจงสาเหตุของปญหาท่ีทําใหการทํางานของระบบ

บําบัดผิดปรกติและการแกไข 
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รูปท่ี 22 

การจัดการน้าํเสีย (รูปท่ี 22) ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี ้

- จํานวนระบบบําบดัน้ําเสียและจุดระบายน้ําท้ิงออกนอกโรงงาน 

- ปริมาณน้าํเสยีท้ังหมดเฉลีย่รายวัน 

- การจัดการน้าํเสียหรือน้าํท้ิงภายในโรงงาน ไดแก ปริมาณน้ําท่ีนาํกลับมาใช

ใหมภายในโรงงาน กักเก็บภายในโรงงาน หรือใชประโยชนในพื้นท่ี

การเกษตรภายในโรงงาน 

 

 36 



- ปริมาณน้าํเสยีท่ีระบายออกนอกโรงงาน ไปยงัแหลงน้ําไดแก การระบายสู

สิ่งแวดลอมและสงระบบบําบดัภายนอกโรงงาน 

o กรณท่ีีเลือก “ระบายสูพื้นท่ีการเกษตรฯ” ตองระบุวิธีการขนสงดวย 

o กรณีท่ีเลือก “สงระบบบําบัดน้ําเสยีรวม” ตองระบุนิคม/เขต

ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม พรอมเลข

ทะเบียนโรงงาน สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 

รายการได 

o กรณีท่ีเลือก “สงโรงงานท่ีรับบําบัด” ตองระบุเลขทะเบียนโรงงาน 

และวิธีการขนสง สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 

รายการได 

- สามารถเลือกวิธีการจดัการน้าํเสยีหรือน้ําท้ิงอ่ืนๆ ได 

 

 
รูปท่ี 23 

จากรูปท่ี 23 โรงงานตองรายงานปริมาณการใชไฟฟาเฉลี่ยและการใชสารเคมี/

สารชีวภาพชนิดตางๆในระบบบําบัดน้ําเสีย โดยรายงานขอมูลการใชเฉลี่ยตอเดือนท่ีมี

การเดินระบบ และ สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการสารได 
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รูปท่ี 24 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ

ของน้ําเสียกอนเขาและออกจากระบบบําบัดอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง ทําใหใน 

หนึ่งรอบการรายงานตองแจงผลการวิเคราะหพารามิเตอร 2 คร้ัง ดังรูปท่ี 24 

“พารามิเตอรท่ีตองรายงาน” โรงงานตองรายงานมลพิษน้ํา ดังนี้ 

- พารามิเตอรพื้นฐาน เชน บีโอดี ซีโอดี ความเปนกรดดาง สาร

แขวนลอย 

- โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานประเภทท่ีมีโลหะหนัก

เจือปน 
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- พารามิเตอรอ่ืนๆ ตามคุณลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ซึ่งหมายถึง 

ท่ีกําหนดใน EIA ท่ีกําหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการท่ีกฎหมาย

กําหนดเชนกัน 

“เลขทะเบียนหองปฏิบัติการ” ในกรณีท่ีทําการวิเคราะหพารามิเตอรโดย

หองปฏิบัติการภายใตสังกัดของรัฐบาล ใหระบุช่ือหนวยงานของหองปฏิบัติการ แตถา

เปนหองปฏิบัติการเอกชนตองระบุเปน “เลขท่ีหองปฏิบัติการ” ท่ีไดรับอนุมัติจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม Link: http://www2.diw.go.th/research/html/lablist.html 

  “วิธีท่ีใชในการวิเคราะห” ระบบจะมีวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห ซึง่แตกตาง

กันไปตามชนิดพารามิเตอรใหเลือก (ภาคผนวก) หากใชวิธีอ่ืนๆท่ีไมใชวิธีมาตรฐานท่ี

กําหนดใหเลือก “วิธีอ่ืนๆ”  
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รูปท่ี 25 

จากรูปท่ี 25 ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหปริมาณ

สารมลพิษของน้ําท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงานอยางนอยเดือนละคร้ัง ทําใหในหนึ่งรอบ

การรายงานตองแจงผลการวิเคราะหพารามิเตอร 6 คร้ัง ท้ังนี้ การรายงานผลวิเคราะห

ตองรายงานแยกตามจุดระบายน้ําท้ิง  

กรณีท่ีโรงงานมีการติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดคาบีโอดีหรือซีโอดี ตองระบุวามีการ

เช่ือมตอสัญญาณไปท่ีหนวยงานใด โดยระบุไดมากกวา 1 หนวยงาน หรือเลือก “ไมเขา
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ขายตองสงรายงานใหกับหนวยงานภายนอก” ในกรณีท่ีติดตั้งเคร่ืองแตไมไดทําการ

เช่ือมตอกับหนวยงานอ่ืนๆ 

 

 
รูปท่ี 26 

 

จากรูปท่ี 25 โรงงานสามารถรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางน้ําในบอ

สุดทายกรณีไมมีการระบายออกนอกโรงงาน โดยตองแจงผลการวิเคราะหพารามิเตอร 

2 คร้ังในรอบ 6 เดือน พรอมระบุเลขทะเบียนหองปฏิบัตกิารและวิธีการวิเคราะห 
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รูปท่ี 27 

ปญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปท่ี 27) 

สวนท่ี  โรงงานสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในการตรวจวัด วิเคราะหสารมลพิษ 

ตลอดจนปญหาท่ีพบในการจัดทํารายงาน เพื่อให เจาหนา ท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดรับทราบปญหา  

สวนท่ี  โรงงานท่ีเขาขายตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม ตองใหผูประกอบ

กิจการโรงงานหรือผูรับมอบอํานาจ และผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอม

เปนพิษเปนผูลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ในกรณีท่ีไม

เขาขายเปนโรงงานตามแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํา

รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ .ศ .2558  

ใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม เปนอยางนอย  
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รูปท่ี 28 

จากรูปท่ี 28 เม่ือทําการกรอกขอมูลการรายงานในแบบ รว. 2 ครบถวนแลว กรุณา

เลือกปุม 

- ปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูลท่ีกรอกไวในระบบ (ควรบันทึกกอนทุกคร้ังกอน

กรอกรายงานตอไป) 

- ปุม “กรอกรายงานตอไป” จะไปยงัหนาแบบรายงานถัดไป ซึ่งจะเรียงลาํดับ 

ดังนี้ แบบรายงาน รว. 2 ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี ..... แบบรายงาน รว.3 

ฉบับท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 ฉบับท่ี ..... 

- ปุม “กลับไปหนาสรุปรายงาน” จะไปยงัหนาสรุปรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ตองสง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนกอนก็ได ดังรูปท่ี 44 
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แบบรายงานมลพิษอากาศ (รว.3) 

 
รูปท่ี 29 

รูปท่ี 29 แสดงขอมูลท่ัวไปเม่ือเร่ิมตนกรอกแบบรายงานมลพิษอากาศ ในรว.3 

สวนท่ี  ระบบจะสรางจํานวนแบบรายงานใหอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลจากการ

กรอกจํานวนปลองท่ีระบายมลพิษอากาศและหอเผาท้ิงท่ีโรงงานระบุไวใน 

แบบรายงาน รว. 1 ขอ 3 จากรูปตัวอยางหมายถึงปจจุบันอยูในหนาแบบ

รายงานมลพิษของปลองท่ี 1 ซึ่งมีท้ังสิ้น 2 ปลอง 

สวนท่ี  ระบบจะเติมขอมูลรายละเอียดโรงงานโดยอัตโนมัติ 

 
รูปท่ี 29 

รายงานลักษณะการใชปลองในรอบ 6 เดือน (รูปท่ี 29)  
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- ปลองท่ีมีการใชงานและเขาขายตองจัดทํารายงาน ใหกรอกขอมูลใหครบท้ัง

แบบรายงาน 

- หอเผาท้ิง และปลองท่ีมีการใชงานแตไมเขาขายตองจัดทํารายงาน ใหกรอก

เฉพาะขอ 2.1 

- กรณีท่ีไมมีการใชปลองในรอบ 6 เดือน ใหกรอกเฉพาะขอ 2.1 และระบสุาเหตุ

การไมใชงานปลองดังกลาว 

-  

 
รูปท่ี 30 

ขอมูลทางกายภาพของปลอง (รูปท่ี 30) ตองกรอกรายละเอียดดังนี ้

- ช่ือปลองระบายมลพิษอากาศสามารถตั้งเปนช่ือเฉพาะหรือช่ือเรียกท่ีใชกัน

ท่ัวไปภายในโรงงานได 

- รายงานการติดตัง้อุปกรณตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัต ิ

(CEMs) และการเช่ือมตอสญัญาณไปยังหนวยงานรัฐหรือหนวยกํากับดูแล 
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- ระบุพิกัดตําแหนงของปลอง  

- ระบุลักษณะหนาตัดปลายปลอง และกรอกขอมูลขนาด ระบบจะคํานวณ

พื้นท่ีหนาตัดใหอัตโนมัติ หรือสามารถแกไขพืน้ท่ีหนาตัดไดตามความเปนจริง 

โดยอาจใชขอมูลขนาดพืน้ท่ีหนาตดัปลอง ณ จุดตรวจวัดได 

- ระบุความสูงของปลองและอาคารขางเคียงจากระดับผิวดนิ 

 

 
รูปท่ี 31 

จากรูปท่ี 31 รายงานขอมูลการระบายมลพิษอากาศ ระบุความเร็วอากาศเสีย 

อุณหภูมิอากาศเสยี ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย และอัตราการระบายอากาศเสีย 

 

 
รูปท่ี 32 

จากรูปท่ี 32 รายงานขอมูลการใชงานปลอง โดยแจงระยะเวลาในการใชงาน

ปลองและขอมูลการระบายมลพิษอากาศ 
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รูปท่ี 33 

 จากรูปท่ี 33 รายงานแหลงท่ีมาของสารเจือปนโดยระบุกระบวนการท่ีเปน

แหลงกําเนิดมลพิษ และการใชเช้ือเพลิงภายในกระบวนการดังกลาว หากแหลงท่ีมาของ

สารเจือปนคือหมอน้ํา ใหระบุขนาดของหมอน้ํา (Design capacity) 
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รูปท่ี 34 

รายงานการใชเช้ือเพลิงท่ีกอใหเกิดมลพิษและระบายออกจากปลอง ดังรูปท่ี 34 

- ระบบจะข้ึนรายช่ือเดือนท้ัง 6 เดือนของรอบการรายงานนั้นๆ ใหอัตโนมัติ 

- “ชนิดเช้ือเพลิง” โรงงานสามารถรายงานการใชเช้ือเพลิงท่ีแตกตางกันในแตละ

เดือนไดสูงสุด 5 ชนิด โดยเลือกจาก Drop down ท่ีกําหนดให 

- กรอกขอมูล “ปริมาณการใชเช้ือเพลิงเฉลี่ย”  

- กรอกขอมูลคา “ปริมาณความรอนเช้ือเพลิง” หรือคาความรอนเช้ือเพลิง 

(ภาคผนวก) และ “คาสัดสวนความรอน” 

 

 

 48 



รูปท่ี 35 

จากรูปท่ี 35 โรงงานตองระบุวามีระบบบําบัดมลพิษอากาศภายในโรงงาน

หรือไม ในกรณีท่ีมีระบบบําบัดมลพิษอากาศ ใหรายงานเรียงตามลําดับหนวยบําบัด ซึ่ง

สามารถเลือกจาก Drop down ท่ีกําหนดให  และสามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ 

“ลด” รายการหนวยบําบัดได  กรณีมีการใชสารเคมีใหระบุชนิดและปริมาณการใช

เฉลี่ยตอเดือนท่ีมีการเดินระบบ กรณีท่ีไมมีการใชสารเคมีใหเวนวางไว 

 

 
รูปท่ี 36 

การรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลอง

สามารถทําได 2 วิธี  

1. การตรวจวัดโดยตรง (M) ตองแจงเลขหองปฏิบัติการ และวิธีท่ีใชในการ

วิเคราะห 
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2. การคํานวณ (C) โรงงานตองเก็บหลักฐานการคํานวณไวกรณีมีการเรียก

ตรวจสอบดวย ซึ่งการคํานวณอนุญาตใหใชได 3 วิธี คือ 1) การทําสมดุลมวล 2) การ

คํานวณทางวิศวกรรม และ 3) การใชสัมประสิทธ์ิการปลดปลอย 

ท้ังนี้การรายงานใหรายงานทุกปลองท่ีเขาขายตองรายงานทุก 6 เดือน 

 

 “พารามิเตอรมลพิษอากาศท่ีตองรายงาน” แตกตางกันตามเช้ือเพลิงใน

กระบวนการเผาไหมดังนี้ 

- กระบวนการเผาไหมท่ีใชของเหลวหรือของแข็งเปนเช้ือเพลิง ให

รายงานอยางนอย คาออกไซตของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนได

ออกไซด (NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (TSP) 

- กระบวนการเผาไหมท่ีใชกาซชีวภาพเปนเช้ือเพลิง ใหรายงานอยาง

นอยคาออกไซตของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และคารบอนมอนอกไซด (CO) 

- กระบวนการเผาไหมท่ีใชกาซอ่ืนๆ ยกเวนกาซชีวภาพเปนเช้ือเพลิง ให

รายงานอยางนอยคาออกไซตของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนได

ออกไซด (NO2) และคารบอนมอนอกไซด (CO) 

- กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอ่ืนใด ใหรายงานพารามิเตอรตาม

คุณลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด 

 “เลขทะเบียนหองปฏิบัติการ” ในกรณีท่ีทําการวิเคราะหพารามิเตอรโดย

หองปฏิบัติการภายใตสังกัดของรัฐบาล ใหระบุช่ือหนวยงานของหองปฏิบัติการ กรณี
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เปนหองปฏิบัติการเอกชนตองระบุเปน “เลขท่ีหองปฏิบัติการ” ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม Link: เลขท่ีหองปฏิบัติการเอกชน 

“วิธีการไดมาของขอมูล” ใหระบุวิธีการไดมาของขอมูลพารามิเตอรแตละ

ชนิด โดย 

- Measurement (M) หมายถึง ขอมูลท่ีไดมาจากการตรวจวัดวิเคราะห

โดยใชวิธีมาตรฐานท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

- Calculation (C) หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการคํานวณ โดยใชวิธีการ

คํานวณท่ียอบรับในระดับสากล ไดแก (ก) ใชคาสัมประสิทธ์ิการปลอย

สารมลพิษ (Emission Factors) ของสารมลพิษชนิดนั้นๆ (ข) ใชการ

คํานวณทางวิศวกรรม (ค) ใชสมดุลมวล (Mass Balance) 

  “วิธีท่ีใชในการวิเคราะห” ระบบจะมีวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห ซึ่งแตกตาง

กันไปตามชนิดพารามิเตอรใหเลือก (ภาคผนวก) หากใชวิธีอ่ืนๆท่ีไมใชวิธีมาตรฐานท่ี

กําหนดใหเลือก “วิธีอ่ืนๆ”  

 
รูปท่ี 37 
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http://www2.diw.go.th/labDiw/Train/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-1.pdf
http://www2.diw.go.th/labDiw/Train/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-1.pdf


การรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลอง

สามารถทําได 2 วิธี  

 

 
รูปท่ี 38 

 

ปญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปท่ี 38) 

 โรงงานสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในการตรวจวัด วิเคราะหสารมลพิษ 

ตลอดจนปญหาท่ีพบในการจัดทํารายงาน เพื่อให เจาหนา ท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดรับทราบปญหา  

 โรงงานท่ีเขาขายตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม ตองใหผูประกอบกิจการ

โรงงานหรือผูรับมอบอํานาจ และผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ

เปนผูลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ในกรณีท่ีเปนโรงงาน
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ตามแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. .... ใหผูประกอบกิจการโรงงาน

หรือผูรับมอบอํานาจลงนาม เปนอยางนอย  

 

รูปท่ี 39 

จากรูปท่ี 39 เม่ือทําการกรอกขอมูลการรายงานในแบบ รว. 3 ครบถวนแลว กรุณา

เลือกปุม 

- ปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูลท่ีกรอกไวในระบบ (ควรบันทึกกอนทุกคร้ังกอน

กรอกรายงานตอไป) 

- ปุม “กรอกรายงานตอไป” จะไปยงัหนาแบบรายงานถัดไป ซึ่งจะเรียงลาํดับ 

ดังนี้ แบบรายงาน รว.3 ฉบบัท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี ..... 

- ปุม “กลับไปหนาสรุปรายงาน” จะไปยงัหนารวมรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ตองสง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนกอนก็ได ดังรูปท่ี 44 
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แบบรายงานผลการตรวจวัดการร่ัวซึม ของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณ และการ

ซอมแซมอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม (รว.3/1) 

ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงานผลการตรวจวัดการ

ร่ัวซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณและการซอมแซมอุปกรณในโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ระบุกรอบเวลาในการรายงานและคร้ังท่ีรายงาน ดังนี้ 

- คร้ังท่ี 1 รายงานขอมูลของเดือนมกราคม – มิถุนายน ตองรายงานภายในวันท่ี 

31 กรกฎาคมของปท่ีรายงาน 

- คร้ังท่ี 2 รายงานขอมูลของเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ตองรายงานภายใน

วันท่ี 31 มกราคมของปถัดไป 

 

 
รูปท่ี 40 

ขอมูลท่ัวไปของโรงงานเม่ือเร่ิมตนกรอกแบบรายงานในรว.3/1 โดยระบบจะ

เติมขอมูลอัตโนมัติเก่ียวกับรายละเอียดโรงงานใหดงัรูปท่ี 40 
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รูปท่ี 41 

ขอมูลปริมาณสารอินทรียระเหย (รูปท่ี 41) ตองกรอกรายละเอียด ดังนี ้

- รายงานขอมูลปริมาณรวมของสารอินทรียระเหยท่ีมีหรือใชในกระบวนการผลิต 

มีหนวยเปนตันตอป  

- รายงานจํานวนอุปกรณท่ีเขาขายตองตรวจวัดและท่ีไดรับการยกเวนไมตอง

ตรวจวัดตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

- รายงานจํานวนอุปกรณท่ีตรวจวัดในรอบรายงานตามประเภทอุปกรณ 

ท่ีตรวจวัด 

- ปริมาณสารอินทรียระเหยรวม (TVOCs) ท่ีร่ัวซึมจากอุปกรณ ใหใชหลัก ดังนี้ 

อุปกรณท่ีมีการตรวจวัดในรอบรายงานนี้ใหประเมินจากคาท่ีวัดไดในรอบนี้ 

อุปกรณท่ีไมไดตรวจวัดในรอบรายงานนี้ใหประเมินจากคาการตรวจวัดในรอบท่ี

ผานมา 
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รูปท่ี 42 

ปญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปท่ี 42)  

 โรงงานสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในการตรวจวัด วิเคราะหสารมลพิษ 

ตลอดจนปญหาท่ีพบในการจัดทํารายงาน เพื่อให เจาหนา ท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดรับทราบปญหา  

 การรับรองรายงานใหผูจัดการสิ่งแวดลอมหรือผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานเปนผูรับรองรายงาน  

 

รูปท่ี 43 

จากรูปท่ี 43 เม่ือทําการกรอกขอมูลการรายงานในแบบ รว.3/1 ครบถวนแลว กรุณา

เลือกปุม 

- ปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูลท่ีกรอกไวในระบบ (ควรบันทึกกอนทุกคร้ังกอน

กรอกรายงานตอไป) 
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- ปุม “กลับไปหนาสรุปรายงาน” จะไปยงัหนารวมรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ตองสง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนกอนก็ได ดังรูปท่ี 44 

 

เมนู “สรุปรายงาน” 

เม่ือมีการกรอกขอมูลแบบรายงานบางฉบับแลวและยังไมสมบูรณ หนาสรุปรายงาน

จะข้ึนสถานะการตรวจสอบของรายงานแตละฉบับท่ีโรงงานตองสง ดังรูปท่ี 41 โดยจะ

แสดงสถานะ “กรอกแบบฟอรม” ซึ่งหมายถึง รายงานฉบับนั้นๆ อยูระหวางการกรอก

แบบฟอรม “ยังไมกรอก” หมายถึง รายงานฉบับท่ีโรงงานตองจัดทําแตยังไมมีการ

กรอกขอมูลใดๆ ดานลางจะมีขอความเตือน “กรอกรายงานยังไมครบทุกฉบับ” เพื่อ

แจงใหโรงงานทราบและดําเนินการจัดทํารายงานตอไปใหสมบูรณ 

 

 

 

รูปท่ี 44 
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โรงงานสามารถเลือก “ดูรายละเอียด” เพื่อเพิ่มเติม/แกไขรายละเอียดขอมูลใน

แบบรายงานฉบับตางๆ ได และเม่ือกรอกขอมูลครบถวนทุกฉบับแลว ปุม  

จะปรากฏใหกดเพื่อยืนยันการจัดสงชุดรายงานท้ังหมดใหกับเจาหนาท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมตรวจรับรายงานและพิจารณาผล 

 

เม่ือโรงงานมีการจัดทําแบบรายงานบางสวนแลว แตมีการออกจากระบบ (log 

out) ไปกอนท่ีจะดําเนินการเสร็จ เม่ือทําการเขาสูระบบใหมอีกคร้ังจะปรากฏหนา

สถานะรวมการรายงานตามรอบซึ่งจะบอกจํานวนฉบับและสถานะของการจัดทํา ดังรูป

ท่ี 44 ซึ่งโรงงานสามารถกดดูรายละเอียดเพื่อแกไขขอมูลไดตอไป 

 

รูปท่ี 45 

 

เมนู “สถานะการรายงาน” 

เม่ือผูประกอบกิจการดําเนินการสงรายงานแลว หากมีการพิจารณาจาก

เจาหนาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจะจัดสงอีเมลแจงผลการพิจารณาใหทราบ ซึ่ง

ทางผูประกอบการสามารถเขามาตรวจดูผลและรายละเอียดแบบรายงานทุกฉบับท่ี

ดําเนินการสงไปไดซึ่งจะปรากฏสถานะใหทราบ ดังรูปท่ี 45 ซึ่งการแสดงผลจะ
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เรียงลําดับตามปและคร้ังท่ีสง และสามารถสืบคนไดจากประเภทแบบรายงานหรือ

สถานะการตรวจสอบ 

 

รูปท่ี 46 
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ขอความอีเมลแจงผลการพจิารณา 

เรียน ผูประกอบกิจการโรงงาน 

เร่ือง แจงผลการสงแบบรายงานชนดิและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน 

ประจําป 2558 คร้ังท่ี 1 

 

ผลการพิจารณาคือ “ผาน” 

หมายเหต ุ

หากผลพิจารณา “ไมผาน” กรุณาเขาสูระบบเพื่อแกไขแบบรายงานใหถูกตองครบถวน 

และทําการสงแบบท่ีแกไขใหม ภายใน 45 วัน นับตัง้แตวันแจงผลรายงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

เจาหนาท่ีสํานักเทคโนโลยนี้ําและสิง่แวดลอมโรงงาน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ติดตอสอบถาม : 

ขอกฎหมายและขอมูลในแบบฟอรมรายงาน ติดตอ สวนมลพิษอากาศ สํานัก

เทคโนโลยีน้าํและสิง่แวดลอมโรงงาน โทร. 02 202 4164 , 092 812 6232 

การใชโปรแกรมสงรายงานหรือการใชงานระบบ ติดตอ ศูนยสารสนเทศโรงงาน

อุตสาหกรรม โทร 0 2 202 4129  
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เมนู “ประมวลผล” 

 ผูประกอบกิจการโรงงานสามารถตรวจสอบขอมูลการรายงานมลพิษของ

โรงงานเทียบกับขอมูลการรายงานของโรงงานอ่ืนๆ ท่ีเปนประเภทโรงงานเดียวกัน โดย

ขอมูลจะเปรียบเทียบการรายงานของโรงงานในรอบการรายงานในปจจุบัน เทียบกับ

ชวงขอมูลโรงงานอ่ืนๆ ของรอบการรายงานกอนหนา 1 รอบ 

 

รูปท่ี 47 

จากรูปท่ี 46 โรงงานสามารถเลือกขอมูลท่ีตองการสืบคนเพื่อทําการเปรียบเทียบได 

ดังตัวอยางท่ีไดเลือกเปรียบเทียบ คาบีโอดี และฝุนละออง (TSP) ซึ่งจะแสดงตัวอยาง

การเปรียบเทียบในรูปท่ี 48-49 
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รูปท่ี 48 

 
รูปท่ี 49
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เมนู “ติดตอสอบถาม” 

หากมีปญหาหรือแนะนําสามารถติดตอเจาหนาท่ีไดตามเบอรโทรศัพท  

และอีเมล  

รูปท่ี 50 
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เมนูถาม-ตอบ  

ทานสามารถอานคําถาม-คําตอบไดจากหนาดงักลาว 

 

รูปท่ี 51 

1. ถาม กรณีท่ีโรงงานมีการบําบัดน้ําเสีย และปลอยออกสูภายนอกโรงงานทันทีจะถือ

วาจุดท่ีปลอยออกนอกโรงงานเปนน้ําเสียหรือน้ําท้ิงออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

 64 



ตอบ กรณีท่ีน้ําท่ีผานการบําบัดถูกระบายออกนอกโรงงานเลย สามารถเก็บตัวอยาง

จุดเดียวกันได โดยตองเก็บทุกเดือน โดยรายงานผลของท้ังน้ําออกจากระบบบําบัด

น้ําเสียและน้ําท้ิงระบายออกนอกโรงงาน 

2. ถาม คาเฉลีย่ การผลติ ควรระบุวิธีคิดคาเฉลีย่ และคาสงูสดุ เชน ใชคาเฉลี่ยของ

เดือนท่ีสูงสุด หรือใชคาจริงท่ีสูงสุด หรือเอาคาสูงของแตละเดือนมาเฉลี่ยกัน 

ตอบ ปริมาณการใช/การผลิตตอเดือน หมายถึง ปริมาณการใชวัตถุดิบ/ปริมาณการ

ผลิตตอระยะเวลาการผลิตจริง เชน โรงงานมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ A ในการ

ผลิตรวม 4 เดือน ดังขอมูลตัวอยาง ดังนั้นในการรายงานขอมูลคร้ังท่ี 1 (ขอมูลของ

เดือนมกราคม – มิถุนายน) โรงงานตองรายงานการผลิตผลิตภัณฑ A เฉลี่ยตอเดือน 

เทากับ 1500 กก./4 เดือน = 375 กก./เดือน 

ปริมาณการผลิตสูงสุดตอเดือน หมายถึง ปริมาณการผลิตในระยะเวลา 1 เดือนท่ีสูง

ท่ีสุดเม่ือเทียบกับปริมาณการผลิตในเดือนตางๆในรอบการรายงาน เชน โรงงานมี

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังขอมูลตัวอยาง ดังนั้นใน

การรายงานขอมูลคร้ังท่ี 1 (ขอมูลของเดือนมกราคม – มิถุนายน) โรงงานตอง

รายงานปริมาณการผลิตสูงสุดตอเดือนของผลิตภัณฑ A คือเดือนกุมภาพันธ มี

ปริมาณการผลิตสูงท่ีสุดเทากับ 500 กก. 

3. ถาม น้ําเสียท่ีระบายจากหมอน้ํา (Boiler) ควรเพิ่มน้ําเสียประเภท Condense จาก 

Steam เนื่องจากโรงงานไมมี Boiler แตซื้อ Steam จากการนิคมอุตสาหกรรม  

ตอบ น้ําเสียท่ีระบายจากหมอน้ําไมใชน้ําเสีย ไมตองเอามากรอกขอมูลในรายงาน 

4. ถาม ผูควบคุมระบบบําบดัมลพิษน้าํท่ีบังคับใหลงช่ือ หากเปนโรงงานท่ีไมเขาขาย

ตองทํา รว.2 และ 

ไมมีผูควบคุมฯ น้ํา เชนโรงไฟฟา ควรทําอยางไร 
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ตอบ ในการกรอกขอมูลแบบรายงานมลพิษน้ํา (รว.2) ขอ 2 ขอมูลระบบบําบัดน้ํา

เสีย ในกรณีท่ีโรงงานมีระบบบําบัดน้ําเสียแตเขาขายไมตองรายงาน รว.2 ใหเลือก

ชองขอมูลวา มีระบบบําบัดมลพิษ และเขาชายไมตองรายงาน รว.2 แตกรณีท่ี

โรงงานอยากรายงาน รว.2 ก็สามารถรายงานขอมูลได 

5. ถาม หากกรอกขอมูลเสร็จแลว แตยังไมพิมพแบบรายงาน และสามารถเขาไปพิมพ

แบบรายงานไดภายหลัง 

ตอบ ผูประกอบการสามารถตรวจสอบขอมูลการรายงานท้ังหมดไดกอนดําเนินการ

พิมพ 
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เมนูเอกสารเผยแพร  

ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบรายงานจากหนาดงักลาว 

 

รูปท่ี 52 
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ตรวจสอบโรงงานท่ีตองทํารายงาน (รว.) 

ผูประกอบการโรงงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการสงแบบรายงาน (รว.) จากหนา

ดังกลาว   

 

รูปท่ี 53 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลพ้ืนที่ลุมน้ํา 
 

 

  

1. แมน้ําสาละวิน 

2. แมน้ําโขง 

3. แมน้ํากก 

4. แมน้ําช ี

5. แมน้ํามูล 

6. แมน้ําปง 

7. แมน้ําวัง 

8. แมน้ํายม 

9. แมน้ํานาน 

10. แมน้ําเจาพระยา 

11. แมน้ําสะแกกรัง 

12. แมน้ําปาสัก 

13. แมน้ําทาจีน 

14. แมน้ําแมกลอง 

15. แมน้ําปราจีนบุรี 

16. แมน้ําบางปะกง 

17. โตนเลสาป 

18. ชายฝงทะเลตะวันออก 

19. แมน้ําเพชรบุรี 

20. ชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ 

21. ภาคใตฝงตะวนัออก 

22. แมน้ําตาป 

23. ทะเลสาบสงขลา 

24. แมน้ําปตตาน ี

25. ภาคใตฝงตะวนัตก 



การแบงพ้ืนที่ลุมน้ํารายจังหวัด 

จังหวัด พ้ืนที่ 

ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงราย ลุมนํ้าโขง อําเภอเชียงของ อําเภอเทิง อําเภอปาแดด อําเภอแมสาย อําเภอ

พญาเม็งราย อําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล อําเภอแมฟาหลวง ก่ิงอําเภอดอย

หลวง  อํ า เภอ เมื อ ง  ( เฉพาะ  ต .ดอยลาน )  อํ า เภอ เวี ย งชั ย  ( เฉพาะ  

ต.ผางาม ต .ดอนศิลา) อําเภอพาน (ทุกตําบลยกเวน ต .ธารทอง) อําเภอ 

แมจัน (ทุกตําบลยกเวน ต.ทาขาวเปลือก) อําเภอเชียงแสน (ทุกตําบลยกเวน  

ต.โยนก)  

ลุมนํ้าแมกก อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมลาว ก่ิงอําเภอเชียงรุง 

อํา เภอเมือง  (ทุกตําบลยกเวน  ต .ดอยลาน )  อํ า เภอเวี ยงชัย  ( เฉพาะ  

ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ ต.เมืองชุม) อําเภอพาน (เฉพาะ ต.ธารทอง) อําเภอแม

จัน (เฉพาะ ต.ทาขาวเปลือก) อําเภอเชียงแสน (เฉพาะ ต.โยนก) 

จังหวัดเชียงใหม ลุมนํ้าปง ก่ิงอําเภอแมออน ก่ิงอําเภอดอยหลอ อําเภอเมือง อําเภอจอมทอง 

อําเภอแมแจม อําเภอเชียงดาว อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมแตง อําเภอ 

แมริม อําเภอสะเมิง อําเภอพราว อําเภอสันปาตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอสัน

ทราย อําเภอหางดง อําเภอดอยเตา อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง อําเภอ 

แมวาง อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอฮอด (ทุกตําบลยกเวน ต .บอหลวง  

ต.บอสลี) อําเภออมกอย (ทุกตําบลยกเวน ต.สบโขง ต.นาเกียน) 

ลุมนํ้าสาละวิน อําเภอฮอด (เฉพาะ ต.บอหลวง ต.บอสลี) อําเภออมกอย 

(เฉพาะ ต.สบโขง ต.นาเกียน) 

ลุมนํ้าแมกก อําเภอฝาง อําเภอแมอาย 

จังหวัดนาน ลุมนํ้านาน อําเภอเมือง อําเภอแมจริม อําเภอนานอย อําเภอปว อําเภอ 

ทาวังผา อําเภอเวียงสา อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอนาหมื่น อําเภอ



จังหวัด พ้ืนที่ 

สันติสุข อําเภอบอเกลือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอสองแคว (เฉพาะต.นาไร

หลวง ต.ชนแดน) 

ลุมนํ้ายม อําเภอบานหลวง   อําเภอสองแคว (เฉพาะ ต.ยอด) 

จังหวัดพะเยา ลุมนํ้าโขง ก่ิงอําเภอภูซาง ก่ิงอําเภอภูกามยาว อําเภอเมืองพะเยา อําเภอจุน 

อําเภอเชียงคํา อําเภอดอกคําใต อําเภอแมใจ  

ลุมนํ้ายม อําเภอเชียงมวน และ อําเภอปง 

จังหวัดแพร ลุมนํ้ายม ทุกอําเภอ 

จังหวัด

แมฮองสอน 

ลุมนํ้าสาละวิน ทุกอําเภอ 

จังหวัดลําปาง ลุมนํ้าวัง อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา อําเภอเสริมงาม อําเภอแจหม อําเภอวัง

เหนือ อําเภอแมพริก อําเภอแมทะ อําเภอสบปราบ อําเภอหางฉัตร อําเภอเมือง

ปาน อําเภอแมเมาะ (ทุกตําบลยกเวน ต.จางเหนือ) อําเภอเถิน (ทุกตําบลยกเวน 

ต.แมมอก ต.เวียงมอก) 

ลุมนํ้ายม อําเภองาว อําเภอแมเมาะ (เฉพาะ ต.จางเหนือ) อําเภอเถิน (เฉพาะ 

ต.แมมอก ต.เวียงมอก)   

จังหวัดลําพนู ลุมนํ้าปง ทุกอําเภอ 

จังหวัดอุตรดิตถ ลุมนํ้านาน ทุกอําเภอ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดกาฬสนิธุ ลุมนํ้าชี ทุกอําเภอ 

จังหวัดขอนแกน ลุมนํ้าชี ก่ิงอําเภอซําสูง ก่ิงอําเภอโคกโพธิ์ไชย ก่ิงอําเภอหนองนาคํา  

ก่ิงอําเภอบานแฮด อําเภอเวียงเกา อําเภอเมือง อําเภอบานฝาง อําเภอ 

พระยืน อํา เภอหนองเ รือ อํา เภอชุมแพ อํา เภอสีชมพู  อํา เภอน้ํ าพอง  

อําเภออุบลรัตน อําเภอกระนวน อําเภอแวงใหญ อําเภอแวงนอย อําเภอ 



จังหวัด พ้ืนที่ 

ภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี อําเภอชนบท อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอภูผามาน 

อําเภอบานไผ (ทุกตําบลยกเวน ต.ปาปอ) 

ลุมนํ้ามูล อําเภอเปอยนอย อําเภอพล อําเภอหนองสองหอง อําเภอบานไผ 

(เฉพาะ ต.ปาปอ)  

จังหวัดชัยภูมิ0  ลุมนํ้าชี ทุกอําเภอ 

จังหวัดนครพนม ลุมนํ้าโขง ทุกอําเภอ 

จังหวัดนครราชสีมา ลุ ม นํ้ าชี  อํ า เภอบ าน เหลื่ อม  อํ า แก ง สนามนา ง  อํ า เภอคง  ( เ ฉพาะ  

ต.บานปรางค ต.หนองบัว) อําเภอบัวใหญ (เฉพาะ ต.ขุนทอง) 

ลุมนํ้าปาสัก อําเภอปากชอง (เฉพาะ ต.กลางดง ต.พญาเย็น) 

ลุมนํ้ามูล ก่ิงอําเภอเทพารักษ ก่ิงอําเภอเมืองยาง ก่ิงอําเภอพระทองคํา  

ก่ิงอําเภอลําทะเมนชัย ก่ิงอําเภอสีดา อําเภอเมือง อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง 

อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย อําเภอดานขุนทด อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสูง 

อําเภอขามสะแกแสง อําเภอประทาย อําเภอปกธงชัย อําเภอพิมาย อําเภอหวย

แถลง  อํ า เภอชุ มพว ง  อํ า เภอสู ง เนิ น  อํ า เ ภอขามทะ เลสอ  อํ า เภอ 

สีค้ิว อําเภอหนองบุญมาก อําเภอโนนแดง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากชอง 

(ทุกตําบลยกเวน ต .กลางดง ต .พญาเย็น )  อําเภอคง (ทุกตําบลยกเวน  

ต.บานปรางค ต.หนองบัว) อําเภอบัวใหญ (ทุกตําบลยกเวน ต.ขุนทอง) 

จังหวัดบึงกาฬ0  ลุมนํ้าโขง ทุกอําเภอ 

จังหวัดบุรีรัมย0  ลุมนํ้ามูล ทุกอําเภอ 

จังหวัดมหาสารคาม

0  

ลุมนํ้าชี ก่ิงอําเภอชื่นชม อําเภอเมือง อําเภอแกดํา อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย อําเภอเชียงยืน อําเภอบรบือ ( เฉพาะ ต .บรบือ ต .บอใหญ  

ต .หนองจิก ต .วังใหม ต .หนองสิม ต .หนองโก) อําเภอวาปปทุม (เฉพาะ  

ต.หนองแสน) ก่ิงอําเภอกุดรัง (เฉพาะ ต.กุดรัง ต.นาโพธิ์ ต.หวยเตย) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

ลุม นํ้ามูล  อําเภอนาเชือก อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาดูน อําเภอ 

ยางสีสุราช อําเภอบรบือ (ทุกตําบลยกเวน ต.บรบือ ต.บอใหญ ต.หนองจิก ต.วัง

ใหม  ต .หนองสิ ม  ต .หนอง โก )  อํ า เภอวาป ปทุ ม  (ทุ กตํ าบลยก เว น 

 ต .หนองแสน ) ก่ิงอําเภอกุดรัง (เฉพาะ ต .กุดรัง ต .นาโพธิ์  ต .หวยเตย)  

ก่ิงอําเภอกุดรัง (เฉพาะ ต.เลิงแฝก ต.หนองแวง) 

จังหวัดมุกดาหาร0  ลุมนํ้าโขง ทุกอําภอ 

จังหวัดยโสธร ลุมนํ้าชี อําเภอคอวัง อําเภอกุดชุม (เฉพาะ ต.โพนงาม ต.หนองแหน) อําเภอ

เมืองยโสธร (ทุกตําบลยกเวน ต.นาสะไมย ต.หนองหิน ต.หนองคู) อําเภอทราย

มูล  (ทุกตํ าบลยกเว น  ต . ไผ )  อํ า เภอคํา เ ข่ือนแก ว  (ทุกตํ าบลยกเว น  

ต.ทุงมน ต.นาคํา ต.กูจาน ต.นาแก ต.เหลาไฮ) อําเภอมหาชนะชัย (ทุกตําบล

ยกเวน ต.คูเมือง) 

ลุมนํ้ามูล อําเภอเลิงนกทา อําเภอไทยเจริญ อําเภอปาติ้ว อําเภอเมืองยโสธร 

(เฉพาะ ต.นาสะไมยต.หนองหิน ต.หนองคู) อําเภอทรายมูล (เฉพาะ ต.ไผ) 

อําเภอคําเข่ือนแกว (เฉพาะ  ต.ทุงมน ต.นาคํา ต.กูจาน ต.นาแก ต.เหลาไฮ) 

อําเภอมหาชนะชัย (เฉพาะ ต .คูเมือง )  อําเภอกุดชุม (ทุกตําบลยกเวน  

ต.โพนงาม ต.หนองแหน) 

จังหวัดรอยเอ็ด ลุมนํ้าโขง อําเภอหนองพอก (เฉพาะ ต.ผาน้ํายอย) 

ลุมนํ้าชี อําเภอเมือง อําเภอธวัชบุรี อําเภอโพนทอง อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอหนอง

พอ ก  อํ า เ ภอ เ ส ล ภู มิ  อํ า เ ภอ อ า จ ส า ม า ร ถ  อํ า เ ภอ เม ย ว ดี  อํ า เ ภ อ 

ศ รี ส ม เ ด็ จ  ก่ิ ง อํ า เ ภ อ เ ชี ย ง ข วั ญ  ก่ิ ง อํ า เ ภ อ ทุ ง เ ข า ห ล ว ง  อํ า เ ภ อ 

จตุรพักตรพิมาน (เฉพาะ ต.โคกลาม ต.น้ําใส) อําเภอเมืองสรวง (เฉพาะ  

ต.เมืองสรวง) อําเภอพนมไพร (ทุกตําบลยกเวน ต.หนองทัพไทย ต.วารีสวัสดิ์ ต.

โคกสวาง ต.โพธิ์ชัย) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

ลุม นํ้ามูล  อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตน อําเภอสุวรรภูมิ  อําเภอ 

จตุรพักตรพิมาน (ทุกตําบลยกเวนต.โคกลาม ต .น้ําใส) อําเภอเมืองสรวง 

(ทุกตําบลยกเวน ต.เมืองสรวง) อําเภอพนมไพร (เฉพาะ ต.หนองทัพไทย  

ต.วารีสวัสดิ์ ต.โคกสวาง ต.โพธิ์ชัย) 

จังหวัดเลย ลุมนํ้าโขง อําเภอเชียงคาน อําเภอทาลี่ อําเภอนาแหว อําเภอปากชม อําเภอภู

เ รือ อํา เภอภูหลวง อํา เภอเมือง อํา เภอวั งสะพุง  ก่ิง อํา เภอหนองหิน  

(ทุกตําบลยกเวน ต .ตาดขา ) อําเภอดานซาย (ทุกตําบลยกเวน ต .อิปุม  

ต.วังยาว) อําเภอผาขาว (เฉพาะ ต.บานเพิ่ม) อําเภอนาดวง (ทุกตําบลยกเวน  

ต.นาดวง) 

ลุมนํ้าชี อําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว (เฉพาะ ต.ผาขาว) อําเภอนาดวง (เฉพาะ 

ต.นาดวง) ก่ิงอําเภอเอราวัณ ก่ิงอําเภอหนองหิน (เฉพาะ ต.ตาดขา) 

ลุมนํ้าปาสัก อําเภอดานซาย (เฉพาะ ต.อิปุม ต.วังยาว) 

จังหวัดสกลนคร ลุมนํ้าโขง ทุกอําเภอ 

จังหวัดสุรินทร ลุมนํ้ามูล ทุกอําเภอ 

จังหวัดศรีสะเกษ ลุมนํ้าชี อําเภอกันทรารมย (เฉพาะ ต.ทาม) อําเภอยางชุมนอย (เฉพาะ 

ต.โนนคูณ) อําเภอราษีไศล (เฉพาะ ต.ไผ) 

ลุมนํ้ามูล ก่ิงอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ก่ิงอําเภอศิลาลาด อําเภอขุขันธ อําเภอขุน

หาญ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอโนนคูณ อําเภอบึงบูรพ อําเภอเบญจลักษ อําเภอ

ปรางคกู อําเภอพยุห อําเภอไพรบึง อําเภอ ภูสิงห อําเภอเมือง อําเภอเมือง

จั นท ร  อํ า เ ภ อวั ง หิ น  อํ า เ ภอ ศ รี รั ตน ะ  อํ า เ ภ อห ว ยทั บทั น  อํ า เ ภ อ 

อุทุมพรพิสัย อําเภอกันทรลักษ อําเภอกันทรารมย (ทุกตําบลยกเวน ต.ทาม) 

อําเภอยางชุมนอย (ทุกตําบลยกเวน ต.โนนคูณ) อําเภอราษีไศล (ทุกตําบล

ยกเวน ต.ไผ) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

จังหวัดหนองคาย0  ลุมนํ้าโขง ทุกอําเภอ 

จังหวัด

หนองบัวลําภู 

ลุมนํ้าโขง อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอเมืองหนองบัวลําภู (เฉพาะ ต.กุดจิก) 

อําเภอนากลาง (เฉพาะ ต.กุดดินจี่ ต.เกากลอย ต.ดงสวรรค)  

ลุมนํ้าชี อําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอนาวัง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

( ทุ ก ตํ า บ ล ย ก เ ว น ต . กุ ด จิ ด )  อํ า เ ภ อ น า ก ล า ง  ( ทุ ก ตํ า บ ล ย ก เ ว น 

ต.กุดดินจี่ ต.เกากลอย ต.ดงสวรรค) 

จังหวัดอุดรธานี0  ลุมนํ้าโขง อําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอทุงฝน อําเภอบานดุง อําเภอ

บานผือ อําเภอน้ําโสม อําเภอเพ็ญ อําเภอสรางคอม อําเภอนายูง อําเภอพิบูลย

รั ก ษ  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง อุ ด ร ธ า นี  ( ทุ ก ตํ า บ ล ย ก เ ว น 

ต.หนองไผ) อําเภอหนองหาน (ทุกตําบลยกเวน ต .พังงู) อําเภอไชยวาน 

(ทุกตําบลยกเวน ต.หนองหลัก ต.โพนสูง) 

ลุ ม นํ้าชี  อํ า เภอกุมภวาป  อํา เภอโนนสะอาด อํา เภอศรีธาตุ  อํ า เภอ 

วังสามหมอ อําเภอหนองแสง อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.หนองไผ) อําเภอ

หนองหาน ( เฉพาะ ต .พั งงู )  อํ า เภอไชยวาน ( เฉพาะ  ต .หนองหลั ก  

ต.โพนสูง) ก่ิงอําเภอกูแกว ก่ิงอําเภอประจักษศิลปาคม 

จังหวัด

อุบลราชธาน ี

ลุม นํ้าโขง  อํ า เภอโพธิ์ ไทร อํา เภอเขมราฐ อํา เภอโขง เจี ยม ( เฉพาะ  

ต .หวยยาง  ต .นาโพธิ์ กลาง  ต .หวยไผ )  อํ า เภอศรี เมือง ใหม  ( เฉพาะ  

ต.หนามแทง) ก่ิงอําเภอนาตาล 

ลุมนํ้าชี อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.หนองบอ) อําเภอเข่ืองใน (ทุกตําบลยกเวน ต.กอ

เอ ต.หัวดอน ต.โนนรัง ต.ศรีสุข ต.หนองเหลา) 

ลุมนํ้ามูล อําเภอเดชอุดม อําเภอนาจะหลวย อําเภอน้ํายืน อําเภอบุณฑริก 

อําเภอตระการพืชผล อําเภอกุดขาวปุน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอวาริน 

ชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอตาลสุม อําเภอสําโรง อําเภอดอนมดแดง 



จังหวัด พ้ืนที่ 

อํ า เภอสิ ริน ธร  อํ า เภอทุ ง ศ รี อุดม  อํ า เภอ เ ข่ือ ง ใน  ( เฉพาะ  ต .ก อ เอ  

ต .หัวดอน  ต .โนนรัง ต .ศรีสุข ต .หนองเหลา )  อําเภอโขงเจียม ( เฉพาะ  

ต.โขงเจียม ต.หนองแสงใหญ) อําเภอเมือง (ทุกตําบลยกเวน ต.หนองบอ) อําเภอ

ศรีเมืองใหม (ทุกตําบลยกเวน ต.หนามแทง) 

จังหวัด

อํานาจเจริญ 

ลุมน้ํ า โขง อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราชวงศา ( เฉพาะ ต .หนองขา  

ต.คําโพน) 

ลุมนํ้ามูล อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอพนา อําเภอเสนางคนิคม อําเภอหัว

ตะพาน  อํ า เภอลือ อํ านาจ  อํ า เภอปทุมราชวงศา  (ทุกตํ าบลยกเว น  

ต.หนองขา ต.คําโพน) 

ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร ลุมนํ้าเจาพระยา ทุกเขตยกเวน เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และ

เขตลาดกระบัง (แขวงลาดกระบัง คลองสามวา ลําปลาทิว ทบัยาว และขุมทอง) 

ลุมนํ้าบางปะกง เขตหนองจอก มีนบุรี คลองสามวา และลาดกระบัง (เฉพาะ

แขวงลาดกระบัง คลองสามวา ลําปลาทิว ทับยาว และขุมทอง) 

จังหวัด

กําแพงเพชร0  

ลุ ม นํ้ า เจ าพระยา  อํ า เภอปาง ศิลาทอง ( เฉพาะ  ต . หินดาต )  อํ า เภอ 

ขาณุวรลักษบุรี (เฉพาะ ต.สลกบาตร ต.บอถํ้า ต.วังชะพลู ต.วังหามแห) 

ลุมนํ้านาน อําเภอทรายทองวัฒนา ก่ิงอําเภอบึงสามัคคี อําเภอเมือง (เฉพาะ 

ต .คณฑี  ต .นิคมทุ ง โพธิ์ ทะเล )  อํ า เภอไทรงาม ( เฉพาะ ต .หนองทอง  

ต.พานทอง) อําเภอคลองขลุง (เฉพาะ ต.วังแขม ต.วังบัว) 

ลุมนํ้าปง อําเภอคลองลาน อําเภอไทรงาม (เฉพาะ ต.ไทรงาม ต.หนองคลา ต.

หนองไมกอง ต.มหาชัย ต.หนองแมแตง)  อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.

ไตรตรึงษ ต .อางทอง ต .นาบอคํา ต .นครชุม ต .ทรงธรรม ต .ลานดอกไม  

ต.หนองปลิง ต.เทพนคร ต.วังทอง ต.ทาขุนราม ต.คลองแมลาย ต.ธํามรงค) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี (เฉพาะ ต.ยางสูง ต.ปาพุทรา ต.แสนตอ ต.ดอนแตง ต.

โคงไผ ต .เกาะตาล) อําเภอคลองขลุง (เฉพาะ ต .คลองขลุง ต .ทามะเขือ  

ต.ทาพุทธา ต.แมลาด ต.วังยาง ต.หัวถนน ต.วังไทร ต.คลองสมบูรณ) อําเภอ

พรานกระตาย (เฉพาะ ต .ทาไม ต .วังควง) อําเภอปางศิลาทอง (เฉพาะ  

ต.โพธิ์ทอง ต.ปางตาไว) ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร 

ลุมนํ้ายม อําเภอลานกระบือ อําเภอพรานกระตาย (เฉพาะ ต.พรานกระตาย ต.

หนอง หัววั ว  ต .วั งตะแบก ต . เขา คี ริส  ต . คุ ยบ าน โอง  ต .คลองพิ ไ กร  

ต.ถํ้ากระตายทอง) 

ลุมนํ้าสะแกกรัง อําเภอขาณุวรลักษบุรี (เฉพาะ ต.ปางมะคา) 

จังหวัดชัยนาท ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอมโนรมย อําเภอสรรพยา อําเภอสรรพยา อําเภอเมือง 

(เฉพาะ ต.ในเมือง ต.บานกลวย ต.ชัยนาท ต.เขาทาพระ ต.ธรรมามูล ต.เสือโฮก) 

อํ า เ ภ อ วั ด สิ ง ห  ( เ ฉ พ า ะ  ต . วั ด สิ ง ห )  อํ า เ ภ อ ส ร ร ค บุ รี  ( เ ฉ พ า ะ  

ต.เที่ยงแท ต.หวยเกรด ต.โพงาม ต.บางขุด ต.ดอนกํา ต.หวยกรดพัฒนา) 

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอหันคา ก่ิงอําเภอหนองมะโมง ก่ิงอําเภอเนินขาม อําเภอเมือง 

( เฉพาะ ต .ท าชัย  ต .หาดท า เสา  ต .นางลือ )  อํ า เภอวัดสิ งห  ( เฉพาะ  

ต.มะขามเฒา ต.หนองนอย ต.หนองบัว ต.หนองขุน ต.บอแร ต.วังหมัน) อําเภอ

สรรคบุรี (เฉพาะ ต.แพรกศรีราชา ต.ดงคอน) 

จังหวัดนครนายก0  ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอบานนา (เฉพาะ ต.บานพริก) อําเภอองครักษ (เฉพาะ 

ต.โพธิ์แทน ต.บางปลากดต.คลองใหญ) 

ลุมนํ้าบางปะกง อําเภอเมือง อําเภอปากพลี (เฉพาะ ต .เกาะหวาย  

ต . เกาะโพธิ์  ต .ทาเ รือ ต .หนองแสง )  อําเภอบานนา (ทุกตําบลยกเวน  

ต.บานพริก) อําเภอองครักษ (ทุกตําบลยกเวน ต.โพธิ์แทน ต.บางปลากด  

ต.คลองใหญ) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

ลุมนํ้าปราจีนบุรี อําเภอปากพลี (เฉพาะ ต.ปากพลี ต.โคกกรวด ต.นาหินลาด) 

จังหวัดนครปฐม ลุมนํ้าทาจีน อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตุม อําเภอ 

บางเลน อํา เภอสามพราน อํา เภอพุทธมณฑล อํา เภอเมือง  ( เฉพาะ  

ต.ธรรมศาลา ต.ตากอง ต.มาบแค ต.บอพลับ ต.สามควายเผือก ต.ทุงนอย  

ต.ทัพหลวง ต.หนองงูเหลือม) 

ลุ ม นํ้าแม กลอง อํ า เภอเมื อง  ( เฉพาะ ต .พระปฐมเจดีย  ต .บางแขม  

ต.พระประโทน ต .ดอนยายหอม ต .ถนนขาด ต .วังตะกู ต .หนองปากโลง  

ต .หนองดินแดง ต .วัง เย็น  ต .โพรงมะเดือ ต .ลําพยา  ต .สระกระเทียม  

ต.สวนปานต.หวยจรเข ต.บานยาง) 

จังหวัดนครสวรรค ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอตากฟา อําเภอพยุหะคีรี อําเภอไพศาลี อําเภอ 

ทาตะโก อําเภอตาคลี อําเภอหนองบัว อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.ปากน้ําโพ  

ต.กลางแดด ต.เกรียงไกร ต.แควใหญ ต.นครสวรรคตก ต.นครสวรรคออก  

ต.พระนอน ต.หนองกรด ต.หนองกระโดด ต.หนองปลิง) อําเภอโกรกพระ (ทุก

ตําบล ยกเวน ต .หาดสูง) อําเภอชุมแสง (เฉพาะ ต .ทับกฤช ต .เกยไชย  

ต.หนองกระเจา ต.พันลาน ต.ไผสิงห ต.ทับกฤชใต) อําเภอบรรพตพิสัย (เฉพาะ 

ต.ทางิ้ว ต.หูกวาง ต.อางทอง ต.บานแดน) อําเภอเกาเลี้ยว (เฉพาะ ต.เขาดิน) 

อํ า เ ภ อ ล า ด ย า ว  ( เ ฉ พ า ะ  ต . ล า ด ย า ว  ต . ห น อ ง น ม วั ว  ต . บ า น ไ ร  

ต.เนินข้ีเหล็ก ต.สระแกว) 

ลุมนํ้านาน อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.บางพระหลวง ต.บางมวง ต.บานมะเกลือ) 

อําเภอชุมแสง (เฉพาะ ต.ชุมแสง ต.พิกุล ต.บางเคียน ต.โคกหมอ ต.ฆะฆัง) 

อําเภอบรรพตพิสัย (เฉพาะ ต.ดานชาง ต.หนองกรด ต.หนองตางู ต.บึงปลาทู) 

อําเภอเกาเลี้ยว (เฉพาะ ต.มหาโพธิ ต.เกาเลี้ยว ต.หนองเตา) 

ลุมนํ้าปง อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.บานแกง ต.วัดไทรย ต.บึงเสนาท) อําเภอ
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บรรพตพิสั ย  ( เฉพาะ  ต .บางตาหงาย  ต .บางแก ว  ต .ตา ขีด ต .ตาสั ง  

ต.เจริญผล) อําเภอเกาเลี้ยว (เฉพาะ ต.หัวดง) 

ลุมนํ้ายม อําเภอชุมแสง (เฉพาะ ต.ทาไม) 

ลุมนํ้าสะแกกรัง อําเภอแมวงก อําเภอโกรกพระ (เฉพาะ ต.หาดสูง) อําเภอ

ลาดยาว (เฉพาะ ต.วังมา ต.วังเมือง ต.สรอยละคร ต.มาบแก ต.หนองยาว  

ต.ศาลเจาไกตอ) ก่ิงอําเภอแมเปน ก่ิงอําเภอชุมตาบง 

จังหวัดนนทบุรี ลุมนํ้าเจาพระยา ทุกอําเภอ 

จังหวัดปทุมธาน ี ลุมนํ้าเจาพระยา ทุกอําเภอยกเวน อําเภอลําลูกกา 

ลุมนํ้าบางปะกง อําเภอลําลูกกา 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

0  

ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอบานแพรก อําเภอมหาราช อําเภออุทัย อําเภอบางซาย 

อําเภอเสนา อําเภอ วังนอย อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอภาชี  อําเภอ 

ผักไห (ยกเวน ต.นาคู) อําเภอบางปะหัน อําเภอบางปะอิน อําเภอบางบาล 

อําเภอบางไทร อําเภอนครหลวง (เฉพาะ ต.บานซุง ต.หนองปลิง ต.สามไถ) 

อําเภอทาเรือ (เฉพาะ ต.ทาหลวง ต.หนองขนาก) อําเภอพระนครศรีอยุธยา (ทุก

ตําบลยกเวน ต.บานเกาะ) 

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอผักไห (เฉพาะ ต.นาคู) 

ลุมนํ้าปาสัก อําเภอพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะ ต.บานเกาะ) อําเภอทาเรือ (ทุก

ตําบลยกเวน ต.ทาหลวง ต.หนองขนาก) อําเภอนครหลวง (ทุกตําบลยกเวน ต.

บานซุง ต.หนองปลิง ต.สามไถ) 

จังหวัดพิจิตร ลุมนํ้านาน ก่ิงอําเภอดงเจริญ (ต.หวยรวม ต.หวยพุก) 

ลุมนํ้านาน อําเภอวังทรายพูน อําเภอบางมูลนาก อําเภอทับคลอ ก่ิงอําเภอสาก

เหล็ก  อํา เภอโพทะเล  (ต .ทะนง  ต .ท าขมิ้ น  ต .ท า เสา )  อํ า เภอ เมือง  

(ทุกตําบลยกเวน ต.คลองคะเชน ต.โรงชาง ต.เมืองเกา)  อําเภอตะพานหิน (ทุก
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ตําบลยกเวน ต.วังสําโรง ต.ทับหมัน) 

ลุมนํ้ายม อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี ก่ิงอําเภอบึง

นาราง อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.คลองคะเชน ต.โรงชาง ต.เมืองเกา) อําเภอ

ตะพานหิน (เฉพาะ ต.วังสําโรง ต.ทับหมัน) อําเภอโพทะเล (ทุกตําบลยกเวน ต.

ทะนง ต.ทาขมิ้น ต.ทาเสา) 

จังหวัดพิษณุโลก0  ลุม นํ้านาน ทุกอําเภอ ยกเวน อําเภอบางระกํา อําเภอเมือง ( เฉพาะ  

ต.ทาทอง ต.บานกราง ต.บานคลอง ต.ไผขอดอน) อําเภอพรหมพิราม (เฉพาะ ต.

ทาชาง ต.ศรีภิรมย ต.วังวน) 

ลุมนํ้ายม อําเภอบางระกํา อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.ทาทอง ต.บานกราง  

ต.บานคลอง ต.ไผขอดอน) อําเภอพรหมพิราม (เฉพาะ ต.ทาชาง ต.ศรีภิรมย ต.

วังวน) 

จังหวัดเพชรบูรณ0  ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอชนแดน (เฉพาะ ต.ลาดแค ต.ชับพุทรา)  อําเภอวิเชียร

บุ รี  ( เฉพาะ ต . ภูน้ํ าหยด )  อํา เภอบึงสามพราน ( เฉพาะ  ต .ซับไมแดง  

ต.วังพิกุล ต.พญาวัง ต.ศรีมงคล) 

ลุมนํ้าชี อําเภอน้ําหนาว (เฉพาะ ต.น้ําหนาว ต.วังกวาง ต.โคกมน) 

ลุมนํ้านาน อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.นางั่ว) อําเภอชนแดน (ทุกตําบลยกเวน ต.

ลาดแค ต .ชับพุทรา )  อํ า เภอวั ง โป ง  อํา เภอเขาคอ  (ทุกตํ าบลยกเวน  

ต.ริมสีมวง) 

ลุมนํ้าปาสัก อําเภอหลมสัก อําเภอหลมเกา อําเภอศรีเทพ อําเภอหนองไผ 

อําเภอเมือง (ทุกตําบลยกเวน ต.นางั่ว) อําเภอวิเชียรบุรี (ทุกตําบลยกเวน  

ต.ภูน้ําหยด) อําเภอบึงสามพัน (เฉพาะ ต.ซับสมอทอด ต.หนองแจง ต.กันจุ ต.

สระแกว ต.บึงสามพัน) อําเภอน้ําหนาว (เฉพาะ ต.หลักดาน) อําเภอเขาคอ 

(เฉพาะ ต.ริมสีมวง) 
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จังหวัดลพบุรี0  ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอโคกสําโรง อําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่ อําเภอสระ

โบสถ อําเภอหนองมวง อําเภอเมือง (ทุกตําบลยกเวน ต.โคกตูม) อําเภอโคก

เจริญ (ทุกตําบลยกเวน ต.ยางราก) 

ลุมนํ้าปาสัก อําเภอพัฒนานิคม อําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง อําเภอลําสนธิ 

อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.โคกตูม) อําเภอโคกเจริญ (เฉพาะ ต.ยางราก) 

จังหวัด

สมุทรปราการ0  

ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอเมือง

สมุทรปราการ อําเภอบางพลี (เฉพาะ ต.บางพลีใหญ ต.บางแกว) 

ลุมนํ้าบางปะกง อําเภอบางบอ อําเภอบางพลี (ทุกตําบลยกเวน ต.บางพลีใหญ 

ต.บางแกว) ก่ิงอําเภอบางเสาธง 

จังหวัด

สมุทรสงคราม0  

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอบางคนที อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.บางแกว ต.บางจะเกร็ง) 

ลุมนํ้าแมกลอง อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.แมกลอง ต.ลาดใหญ ต.บานปรก  

ต.ทายหาด ต.คลองเขิน ต.นางตะเคียน) อําเภออัมพวา (ทุกตําบลยกเวน  

ต.ปลายโพงพาง ต.แพรกหนามแดง ต.ยี่สาร) 

ลุ ม นํ้ า เพชรบุ รี  อํ า เภอเ มือง  ( เฉพาะ  ต .บาง ขันแตก ต .แหลมใหญ  

ต.คลองโคน) อําเภออัมพวา (เฉพาะ ต.ปลายโพงพาง ต.แพรกหนามแดง  

ต.ยี่สาร) 

จังหวัดสมุทรสาคร

0  

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบานแพว (ทุก

ตําบลยกเวน ต.ยกกระบัตร ต.โรงเข ต.หนองสองหอง ต.หนองบัว) 

ลุ ม นํ้ าแม กลอง  อํ า เภอบ านแพ ว  ( เฉพาะ  ต .ยกกระบั ตร  ต . โ ร ง เข  

ต.หนองสองหอง ต.หนองบัว) 

จังหวัดสิงหบุรี0  ลุมนํ้าเจาพระยา ทุกอําเภอ 

จังหวัดสุโขทัย ลุมนํ้ายม ทุกอําเภอ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ลุมนํ้าทาจีน อําเภอดอนเจดีย อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอบางปลามา 



จังหวัด พ้ืนที่ 

0  อําเภอเมือง อําเภอศรีประจันต อําเภอสองพี่นอง อําเภอสามชุก อําเภอหนอง

หญาไซ อํา เภออูทอง อํา เภอดานชา ง  (ทุกตําบลยกเวน  ต .องคพระ  

ต.วังยาว) 

ลุมนํ้าแมกลอง อําเภอดานชาง (เฉพาะ ต.องคพระ ต.วังยาว) 

จังหวัดสระบุรี0  ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอหนองโดน อําเภอหนองแซง อําเภอหนองแค อําเภอ

วิหารแดง อําเภอดอนพุด (เฉพาะ ต.ดอนพุด ต.ไผหลิ่ว ต.ดงตะงาว) อําเภอบาน

หมอ (เฉพาะ ต .ตลาดนอย ต .หรเทพ ) อําเภอเมือง (เฉพาะ ต .นาโฉง  

ต .โคกสวาง ต .หนองโน ต .หนองยาว)  อําเภอเสาไห ( เฉพาะ ต .เสาไห  

ต.มวงงามต.เริงราง ต.เมืองเกา ต.สวนดอกไม) 

ลุมนํ้าปาสัก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอพระพุทธบาท อําเภอมวกเหล็ก 

อําเภอวังมวง อําเภอดอนพุด ( เฉพาะ ต .บานหลวง )  อําเภอบานหมอ  

(ทุกตําบลยกเวน ต .ตลาดนอย ต.หรเทพ) อําเภอเมือง (ทุกตําบลยกเวน  

ต.นาโฉง ต.โคกสวาง ต.หนองโน ต.หนองยาว) อําเภอเสาไห (ทุกตําบลยกเวน 

ต.เสาไห ต.มวงงาม ต.เริงราง ต.เมืองเกา ต.สวนดอกไม) 

ลุมนาบางปะกง อําเภอแกงคอย (เฉพาะ ต.ชะอม) 

จังหวัดอางทอง ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอเมือง อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอสามโก (เฉพาะ 

ต.ราษฎรพัฒนา) อําเภอโพธิ์ทอง  (ทุกตําบลยกเวน ต.รํามะสัก) อําเภอแสวงหา 

( ทุ ก ตํ า บ ล ย ก เ ว น  ต . วั ง น้ํ า เ ย็ น  ต . สี บั ว ท อ ง )  อํ า เ ภ อ วิ เ ศ ษ 

ชัยชาญ (ทุกตําบลยกเวน ต.สาวรองไห ต.ไผวง) 

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอโพธิ์ทอง  (เฉพาะ ต.รํามะสัก) อําเภอแสวงหา (เฉพาะ ต.วัง

น้ําเย็น ต.สีบัวทอง) อําเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะ ต.สาวรองไห ต.ไผวง) อําเภอ

สามโก (ทุกตําบลยกเวน ต.ราษฎรพัฒนา) 

จังหวัดอุทัยธาน0ี  ลุมนํ้าเจาพระยา อําเภอเมืองอุทัยธานี (เฉพาะ ต.หาดทนง) 
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ลุมนํ้าสะแกกรัง อําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอเมืองอุทัยธานี (ทุก

ตําบลยกเวน ต.หาดทนง) อําเภอหนองฉาง (ทุกตําบลยกเวน ต.เขาบางแกรก) 

อําเภอหนองขาหยาง (ทุกตําบลยกเวน ต.หลุมเขา  

ต.ดงขวาง) อําเภอลานสัก (ทุกตาํบลยกเวน ต.ปาออ) 

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอบานไร อําเภอหวยคต อําเภอหนองฉาง (เฉพาะ ต.เขาบาง

แ ก ร ก )  อํ า เ ภ อ ห น อ ง ข า ห ย า ง  ( เ ฉ พ า ะ  ต . ห ลุ ม เ ข า  ต . ด ง ข ว า ง )  

ต.ลานสัก (เฉพาะ ต.ปาออ) 

ลุมนํ้าแมกลอง อําเภอบานไร (เฉพาะ ต.แกนมะกรูด) 

ภาคตะวันออก 

จังหวัดจันทบุรี ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอเมือง อําเภอขลุง 

อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอแหลมสิงห อําเภอแกงหางแมว อําเภอนา

ยายอาม  

ลุมนํ้าโตนเลสาป อําเภอโปงน้ํารอน  อําเภอสอยดาว (เฉพาะ ต.ทุงชนาน  

ต.ทรายขาว ต.สะตอน) 

ลุมนํ้าปราจีนบุรี อําเภอสอยดาว (เฉพาะ ต.ปะตง ต.ทับชาง) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

0  

ลุมนํ้าบางปะกง ทุกอําเภอ 

จังหวัดชลบุรี ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก อําบางละมุง อําเภอศรีราชา อําเภอสัตหีบ อําเภอ

หนองใหญ (เฉพาะ ต.คลองพลู ต.หนองเสือชาง ต.หางสูง ต.เขาซก) อําเภอเมือง

ช ล บุ รี  ( เ ฉ พ า ะ  ต . บ า ง ป ล า ส ร อ ย  ต . ม ะ ข า ม ห ย ง  ต . บ า น โ ข ด  

ต.แสนสุข ต.บานสวน ต.หนองขางคอก ต.บางทราย ต.เหมือง) อําเภอบอทอง 

(เฉพาะ ต.ทอทอง ต.พลวงทอง) 

ลุมนํ้าบางปะกง อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอบานบึง ก่ิงอําเภอเกาะ



จังหวัด พ้ืนที่ 

จันทร  อํ า เภอเมืองชลบุ รี  ( เฉพาะ ต .หนองรี  ต .นาป า  ต .ดอนหัวฬอ  

ต .หนองไมแดง ต .คลองตําหรุ ต .สํานักบก) อําเภอหนองใหญ (เฉพาะ  

ต.หนองใหญ) อําเภอบอทอง (เฉพาะ ต.วัดสุวรรณ ต.บอกวางทอง ต.ธาตุทอง 

ต.เกษตรสุวรรณ) 

จังหวัดตราด0  ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก ทุกอําเภอ 

จังหวัดปราจนีบุรี0  ลุมนํ้าบางปะกง อําเภอบานสราง (เฉพาะ ต.บางแตน ต.บางขาม) อําเภอ

ศรีมโหสถ (เฉพาะ ต.โคกไทย) 

ลุมนํ้าปราจีนบุรี ทุกอําเภอยกเวน อําเภอบานสราง (ต.บางแตน ต.บางขาม) 

อําเภอศรีมโหสถ (ต.โคกไทย) 

จังหวัดระยอง0  ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก ทุกอําเภอ 

จังหวัดสระแกว0  ลุมนํ้าโตนเลสาป ก่ิงอําเภอโคกสูง อําเภอคลองหาด อําเภอตาพระยา อําเภอ

อ รัญประ เทศ  อํ า เภอวัฒนานคร  (ทุ กตํ าบลยก เว น  ต .หนองน้ํ า ใ ส  

ต.หนองหมากฝาย ต.หนองตะเคียนบอน ต.หวยโจด) 

ลุมนํ้าปราจีนบุรี ก่ิงอําเภอวังสมบูรณ อําเภอเขาฉกรรจ อําเภอเมืองสระแกว 

อํ า เ ภ อ วั ง น้ํ า เ ย็ น  อํ า เ ภ อ วั ฒ น า น ค ร  ( เ ฉ พ า ะ  ต . ห น อ ง น้ํ า ใ ส  

ต.หนองหมากฝาย ต.หนองตะเคียนบอน ต.หวยโจด)  

ภาคตะวันตก 

จังหวัดกาญจนบุรี

0  

ลุมนํ้าทาจีน อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา อําเภอทามะกา (เฉพาะ  

ต.ดอนชะเอม ต.ตะครํ้าเอน ต.ทาเรือ ต.อุโลกสี่หมื่น ต.พระแทน ต.สนามแย ต.

หนองลาน) อําเภอพนมทวน (เฉพาะ ต.พนมทวน ต .ดอนเจดีย ต .พังตรุ  

ต.รางหวาย ต.หนองสาหราย) 

ลุมนํ้าแมกลอง อําเภอเมือง อําเภอไทรโยค อําเภอบอพลอย อําเภอศรีสวัสดิ์ 

อําเภอทามวง อําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี อําเภอดานมะขามเตี้ย อําเภอ



จังหวัด พ้ืนที่ 

หนองปรือ อําเภอพนมทวน (เฉพาะ ต.หนองโรง ต.ทุงสมอ) อําเภอทามะกา 

( เ ฉพ าะ  ต .พงตึ ก  ต .ยา งม ว ง  ต .ท า ไ ม  ต .ท า มะกา  ต . โ คกตะบอง  

ต.คอนขมิ้น ต.เขาสามสิบหาบ ต.หวายเหนียว ต.แสนตอ ต.ทาเสา) 

จังหวัดตาก0  ลุมนํ้าปง ก่ิงอําเภอวังเจา อําเภอเมือง อําเภอแมระมาด (เฉพาะ ต.แมตื่น  

ต.สามหมื่น) อําเภอสามเงา (เฉพาะ ต.สามเงา ต.ยานรี ต.บานนา) อําเภอบาน

ตาก (ทุกตําบลยกเวน ต.แมสลิด) 

ลุมนํ้าแมกลอง อําเภออุมผาง 

ลุมนํ้าวัง อําเภอบานตาก (เฉพาะ ต .แมสลิด )  อําเภอสามเงา (เฉพาะ  

ต.วังหมัน ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร) 

ลุมนํ้าสาละวิน อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอทาสองยาง อําเภอ 

แมระมาด (เฉพาะ ต.แมระมาด ต.แมจะเรา ต.ขะเนจื้อ) 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ0  

ลุมนํ้าชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ ก่ิงอําเภอสามรอยยอด อําเภอเมือง อําเภอ

กุยบุ รี  อํา เภอทับสะแก อํา เภอบางสะพาน อํา เภอปราณบุ รี  อํา เภอ 

หัวหิน อํา เภอบางสะพานนอย ( เฉพาะ ต .ปากแพรก ต .บางสะพาน  

ต.ทรายทอง ต.ชางแรก) 

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอบางสะพานนอย (เฉพาะ ต.ไชยราช)  

จังหวัดเพชรบุรี0  ลุมนํ้าชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ อําเภอแกงกระจาน (เฉพาะ ต.ปาเต็ง) 

อําเภอชะอํา (เฉพาะ ต.ไรใหมพัฒนา) 

ลุ ม นํ้ า เ พ ช ร บุ รี  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง เ พ ช ร บุ รี  อํ า เ ภ อ เ ข า ย อ ย  อํ า เ ภ อ 

หนองหญาปลอง อําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอบานแหลม อําเภอแกง

กระจาน (ทุกตําบลยกเวน  ต .ปา เต็ง )  อํา เภอชะอํา (ทุกตําบลยกเวน 

ต.ไรใหมพัฒนา) 

จังหวัดราชบุรี0  ลุมนํ้าทาจีน อําเภอบานโปง (เฉพาะ ต.กรับใหญ) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

ลุมนํ้าแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอดําเนิน

สะดวก อําเภอบางแพ อําเภอโพธาราม อําเภอวัดเพลง ก่ิงอําเภอบานคา อําเภอ

บานโปง (ทุกตําบลยกเวน ต.กรับใหญ) อําเภอปากทอ (ทุกตําบลยกเวน ต.ทุง

หลวง ต.วังมะนาว ต.ยางหัก ต.วันดาว ต.หวยยางโทน) 

ลุมนํ้าเพชรบุรี อําเภอปากทอ (เฉพาะต.ทุงหลวง ต.วังมะนาว ต .ยางหัก  

ต.วันดาว ต.หวยยางโทน) 

ภาคใต 

จังหวัดกระบี่0  ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก อําเภอเมือง  อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม 

อําเภอเหนือคลอง 

(เฉพาะ ต.เขาพนม ในเขตอําเภอเขาพนม) อําเภออาวลึก ยกเวน ต.คลองยา 

อําเภอปลายพระยา (เฉพาะ ต.เขาตอ) 

ลุมนํ้าตาป อําเภอลําทับ (เฉพาะ ต.เขาดิน ต.สินปุน ต.พรุเตียว ต.หนาเขา) 

อําเภอเขาพนม (เฉพาะ ต.โคกหาร) อําเภออาวลึก (เฉพาะ ต.คลองยา) อําเภอ

ปลายพระยา (เฉพาะ ต.ปลายพระยา ต.เขาเขน ต.คีรีวง) 

จังหวัดชุมพร ลุมนํ้าชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ อําเภอปะทิว (เฉพาะ ต.ดอนยาง  

ต.ปากคลอง) 

ลุม นํ้าภาคใตฝ งตะวันออก อําเภอเมืองชุมพร อําเภอทาแซะ อําเภอ 

หลังสวน อําเภอละแม อําเภอพะโตะ อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอ 

ปะทิว (ทุกตําบลยกเวน ต.ดอนยาง ต.ปากคลอง) 

จังหวัดตรัง ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ก่ิงเภอหาดสําราญ อําเภอเมือง อําเภอกันตัง อําเภอ

ย านตาขาว  อํ า เภอปะ เหลียน อํา เภอสิ เกา  อํ า เภอวั ง วิ เ ศษ  อํ า เภอ 

นาโยง อําเภอรัษฎา อําเภอหวยยอด (ทุกตําบลยกเวน ต.ในเตา) 

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอหวยยอด (เฉพาะ ต.ในเตา) 



จังหวัด พ้ืนที่ 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช0  

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก ก่ิงอําเภอนบพิตํา อําเภอเมือง อําเภอพรหมคีรี 

อําเภอลานสกา อําเภอเชียรใหญ อําเภอปากพนัง อําเภอรุนพิบูลยอําเภอ 

สิชล อําเภอขนอม อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม อําเภอทาศาลา อําเภอ

เฉลิ มพระ เ กี ย รติ  อํ า เ ภอทุ ง ส ง  ( เ ฉพาะ  ต .น้ํ า ต ก )  อํ า เ ภอชะอวด  

(ทุกตําบลยกเวน ต.ขอนหาด) อําเภอหัวไทร (ทุกตําบลยกเวน ต.ควนชะลิก ต.

รามแกว) 

ลุมนํ้าตาป ก่ิงอําเภอชางกลาง อําเภอฉวาง อําเภอพิปูน อําเภอนางบอน อําเภอ

ทุ ง ใ หญ  อํ า เ ภอ ถํ้ า พ ร รณร า  อํ า เ ภ อทุ ง ส ง  ( เ ฉ พ า ะ  ต . หน อง หง ส  

ต.นาโพธิ์ ต.เขาขาว) 

ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา อําเภอชะอวด (เฉพาะ ต.ขอนหาด) อําเภอหัวไทร 

(เฉพาะ ต.ควนชะลิก ต.รามแกว) 

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก อําเภอบางขัน อําเภอทุงสง (ทุกตําบลยกเวน ต.น้ําตก 

ต.หนองหงส ต.นาโพธิ์ ต.เขาขาว) 

จังหวัดนราธิวาส ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก ทุกอําเภอ 

จังหวัดปตตาน ี ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอปะนาเระ อําเภอมายอ 

อําเภอทุงยางแดง อําเภอสายบุรี อําเภอไมแกน อําเภอยะหร่ิง อําเภอกะพอ 

อํา เภอแมลาน ( เฉพาะ ต .แมลาน ต .ปาไร )  อํา เภอหนองจิก ( เฉพาะ  

ต.เกาะเปาะ ต.ดอนรัก ต.ตุยง ต.ทากําชํา ต.บอทอง ต.บางเขา ต.บางตาวา ต.ปุ

โละปุ โย )   อําเภอเมือง  (ทุกตําบลยกเวน ต .ปะกาฮะรัง ต .บาราเฮาะ  

ต.ปุยุด) อําเภอยะรัง (ทุกตําบลยกเวน ต.ประจัน ต.คลองใหม) 

ลุมนํ้าปตตานี อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.ปะกาฮะรัง ต.บาราเฮาะ ต.ปุยุด) อําเภอ

หนองจิก (เฉพาะ ต.คอลอตันหยง ต.ดาโตะ ต.ยาบี ต.ลิปะสะโง) อําเภอยะรัง 

( เ ฉ พ า ะ  ต . ป ร ะ จั น  ต . ค ล อ ง ใ ห ม )  อํ า เ ภ อ แ ม ล า น  ( เ ฉ พ า ะ  
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ต.มวงเตี้ย) 

จังหวัดพังงา ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ทุกอําเภอ 

จังหวัดพัทลุง0  ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ก่ิงอําเภอศรีนครินทร อําเภอเมือง อําเภอกงหรา 

อําเภอเขาชัยสน อําเภอตะโหมด อําเภอควนขนุน อําเภอปากพะยูน อําเภอศรี

บรรพต อํา เภอป าบอน อํา เภอบางแก ว  อํา เภอป าพะยอม ( เฉพาะ  

ต.ปาพะยอม ต.เกาะเตา ต.บานพราว)  

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอปาพะยอม (เฉพาะ ต.ลานขอย)  

จังหวัดภูเก็ต0  ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ทุกอําเภอ 

จังหวัดยะลา ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอรามัน และ อําเภอกาบัง 

ลุมนํ้าปตตานี ก่ิงอําเภอกรงปนัง อําเภอเมือง อําเภอเบตง อําเภอบันนังสตา 

อําเภอธารโต อําเภอยะหา 

จังหวัดระนอง ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ทุกอําเภอ 

จังหวัดสงขลา ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา อําเภอกระแสสินธุ อําเภอคลองหอยโขง อําเภอ 

ควนเนียง อําเภอนาหมอม อําเภอบางกล่ํา อําเภอระโนด อําเภอรัตภูมิ อําเภอ

สทิงพระ อําเภอสะเดา อําเภอสิงหนคร อําเภอหาดใหญ อําเภอเมือง (เฉพาะ ต.

เกาะยอ ต.บอยาง ต.เขารูปชาง ต.พะวง) 

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอเมือง ( เฉพาะ ต .เกาะยอ ต .บอยาง 

ต.เขารูปพระ ต.พะวง)  

จังหวัดสตูล ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ทุกอําเภอ 

จังหวัดสุราษฎร

ธานี0  

ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก อําเภอไชยา อําเภอดอนสัก อําเภอทาชนะ อําเภอ

ทาฉาง (เฉพาะต.เขาถาน ต.เสวียด ต.ปากฉลุย) อําเภอกาญจนดิษฐ (เฉพาะ ต.

ทาทองใหม ต.ทาทอง ต.กะแดะ ต.กรูด) 

ลุม นํ้าตาป   อํา เภอคี รี รัฐนิคม อํา เภอเคียนซา อํา เภอชัยบุ รี  อํา เภอ 



จังหวัด พ้ืนที่ 

บานตาขุน อําเภอบานนาเดิม อําเภอบานนาสาร อําเภอพนม อําเภอ 

พระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอเมือง อําเภอเวียงสระ อําเภอทาฉาง (เฉพาะ  

ต .ทาฉางต .ทาเคย ต .คลองไทร)  อําเภอกาญจนดิษฐ (เฉพาะ ต .ทุ งกง  

ต.ชางซาย ต.ชางขวา ต.ทุงรัง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิธีทดสอบมลพิษทางน้ํา 

ชนิดของสารมลพิษ วิธีวิเคราะห 

คาความเปนกรดและดาง (pH)  เครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH Meter) 

คาบีโอดี (BOD)  
อะไซด โมดิพิเคชั่น (Azide Modification) ท่ีอุณหภูมิ 20°C 

เปนเวลา 5 วัน 

คาซีโอดี (COD)  โปตัสเซียม ไดโครเมต (Potassium Dichromate Digestion) 

สารแขวนลอย (SS)  กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber Filter Disc) 

อุณหภูมิ (Temperature)  เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

คาทีดีเอส (TDS)  ระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ 103-105 oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

คาทีเคเอ็น (TKN)  เจลดาหล (Kjeldahl) 

น้ํามันและไขมัน 

(Oil & Grease)   

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

โลหะหนัก  

ปรอท (Mercury) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น โคลด เวเปอร เทคนิค (Atomic 

Absorption Cold Vapour Techique) 

เซเลเนียม (Selenium) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด เจนเนอ



เรชั่น (Hydride Generation) หรือวิธีพลาสมา อีมีสชั่น สเปค

โตรสโคบี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟ

ลี คัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

แคดเมียม (Cadmium) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

ตะก่ัว (Lead) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

สารหนู (Arsenic) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด เจนเนอ

เรชั่น (Hydride Generation) หรือวิธีพลาสมา อีมีสชั่น สเปค

โตรสโคบ ี(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟ

ลี คัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

ไตรวาเลนตโครเมียม 

(Trivalent Chromium, Cr3+) 

อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 



(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

เฮกซะวาเลนตโครเมียม

(Hexavalent Chromium, 

Cr6+) 

อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

บาเรียม (Barium) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

นิเกิล (Nickel) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

ทองแดง (Copper) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 



พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

สังกะสี (Zinc) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

แมงกานีส (Manganese) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลาสมา อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลาสมา (Inductively Coupled Plama : ICP) 

สารท่ีเปนพิษ  

ซัลไฟด (Sulphide)  

คิดเทียบเปนไฮโดรเจน ซัลไฟด 

(H2S) 

ไตเตรท (Titrate) 

ไซยาไนด (Cyanide)  

คิดเทียบเปนไฮโดรเจน 

ไซยาไนด (HCN) 

กลั่นและตามดวยวิธี ไพริดีน บารบิทูริคแอซิค (Pyridine 

Barbituric Acid) 

ฟอรมัลดีไฮด 

(Formaldehyde) 

เทียบสี (Spectrophotometry) 



สารประกอบฟนอล (Phenols 

Compound) 

กลั่นและตามดวยวิธ ี4-อะมิโนแอนติไพรีน (Distillation, 4-

Aminoantipyrine) 

เพสติไซด (Pesticide) กาซโครมาโตกราฟ (Gas-Chromatography) 

 

 

 

 



วิธีทดสอบมลพิษทางอากาศ 

คุณลักษณะที่ตองการทราบ วิธีทดสอบ* 

ฝุนละอองทั้งหมด (TSP) จาก

ปลองระบาย 

- US EPA Method 1,2,3,4 และ 5 (Isokinetic 

Sampler) 

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) - US EPA Method 6C (NDIR) 

- US EPA Method 8 

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) - US EPA Method 7E (Chemiluminescence) 

คารบอนมอนอกไซด (CO) - US EPA Method 10 (NDIR) 

คลอรีน (Cl2) - US EPA Method 26 (Non-Isokinetic) 

- US EPA Method 26A (Isokinetic) 

ไฮโครเจนคลอไรด (HCl) - US EPA Method 26 (Non-Isokinetic) 

- US EPA Method 26A (Isokinetic) 

ไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) - US EPA Method 26A (Isokinetic) 

ไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S) - US EPA Method 15 

ไซลีน (Xylene) - US EPA Method 18 

ครีซอล (Cresol) - US EPA Method 18 

ไดออกซิน (Dioxin) หรือ ฟูแรน 

(Furans) 

- US EPA Method 23 

โลหะหนัก 

- พลวง (Antimony) 

- US EPA Method 29 



คุณลักษณะที่ตองการทราบ วิธีทดสอบ* 

- สารหน ู(Arsenic) 

- ทองแดง (Copper) 

- ตะก่ัว (Lead) 

- ปรอท (Mercury) 

- แคดเมียม (Cadmium) 

ความทึบแสง (Opacity) - US EPA Method 9 – Visual opacity 

กรดกํามะถัน (Sulfuric acid) - US EPA Method 8 

ปริมาณสารอินทรียระเหยรวม 

(TVOCs) จากปลองระบาย 

(Stationary Source) 

- US EPA Method 25A (FID) 

- US EPA Method 25B (NDIR) 

ปริมาณสารอินทรียระเหย ชนิด 

Fugitive Emission (TOC) 

- US EPA Method 21 

เบนซีน (Benzene) - US EPA TO-15 (Gas Chromatography Mass 

Spectrometry) 

1,3 – บิวทาไดอีน (1,3-

butadiene) 

- US EPA TO-15 (Gas Chromatography Mass 

Spectrometry) 

อุณหภูมิในปลองระบาย - Thermocouple 

คารบอนไดออกไซด (CO2) - US EPA Method 3A (NDIR) 

*หมายเหตุ   



SM       หมายถึง  Standard Method for the examination of water and 

water, 22nd edition 2012 

ASTM     หมายถึง  American Society for testing and Materials Standard 

US EPA   หมายถึง  United State Environmental Protection Agency 

 

 

 

 



คาความรอนของเช้ือเพลิง (Heating Values of Fuels) 

รหัสชนิดเช้ือเพลิง 

ปริมาณการใช 

เช้ือเพลิงตอ

เดือน (หนวย) 

คาความรอนเช้ือเพลิง 

(ตอหน่ึงหนวย)  (หนวย) 
อางอิง หมายเหต ุ

11 นํ้ามันเตา A (Bunker A) (L) 41.27 MJ/L มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร ี   

12 นํ้ามันเตา B (Bunker B) (L) MJ/L     

13 นํ้ามันเตา C (Bunker C) (L) 38.17 MJ/L มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร ี   

14 นํ้ามันดิบ (Crude oil)  
(L) 36.33 MJ/L 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

15 นํ้ามันใชแลวท่ีผานกระบวนการปรับคณุภาพ (Processed used-oil)  (L) MJ/L     

16 แนฟทา (Naphtha) (L) 29.59 MJ/L NCV = 44.5 TJ/Gg ของ IPCC Density = 665 kg/m3 

17 นํ้ามันกาด (Kerosene) 
(L) 34.53 MJ/L 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

18 นํ้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel) (L) MJ/L     

19 นํ้ามันดีเซล (Diesel) (L) 36.42 MJ/L จุฬา FMECTT   

20 นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) (L) 31.48 MJ/L จุฬา FMECTT   

21 เอทานอล (Ethanol) 
(L) 

LHV = 21.26 MJ/L 

HHV = 23.55 MJ/L 

LHV = 26.95 HHV = 29.85 MJ/Kg 

ของ U.S.Department of Energy Density = 789 kg/m3 

Methanol 
(L) 

LHV = 15.89 MJ/L 

HHV = 18.10 MJ/L 

LHV = 20.09 HHV = 22.88 MJ/Kg 

ของ U.S.Department of Energy Density = 791 kg/m3 

Butanol 
(L) 

LHV = 27.84 MJ/L 

HHV = 30.24 MJ/L 

LHV = 34.37 HHV = 37.33 MJ/Kg 

ของ U.S.Department of Energy Density = 810 kg/m3 

  29 เช้ือเพลิงเหลวอ่ืนๆ (Other liquid fuels) ..............  (L) MJ/L     

31 ถานหินแอนทราไซท (Anthracite)  
(kg) 31.40 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

32 ถานหินบิทูมินัส (Bituminous)  (kg) 26.37 MJ/kg กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ   



รหัสชนิดเช้ือเพลิง 

ปริมาณการใช 

เช้ือเพลิงตอ

เดือน (หนวย) 

คาความรอนเช้ือเพลิง 

(ตอหน่ึงหนวย)  (หนวย) 
อางอิง หมายเหต ุ

พลังงาน 

33 ถานหินซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)  (kg) 18.9 MJ/kg NCV = 18.9 TJ/Gg ของ IPCC   

34 ถานหินลิกไนต (Lignite)  (kg) 10.47 MJ/kg มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุร ี   

แหลง อ.ลี ้
(kg) 18.42 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

แหลง จ.กระบ่ี 
(kg) 10.88 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

แหลง อ.แมเมาะ 
(kg) 10.47 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

แหลง ต.แจคอน 
(kg) 15.11 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

35 ถานโคก (Coke)  
(kg) 27.63 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

36 ถานไม (Charcoal)  
(kg) 28.88 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

37 เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass).............. (kg) คามาตรฐานแยกตามชนิดเช้ือเพลงิ     

ฟน/Fuel wood 
(kg) 15.99 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

แกลบ/ Rice Husk 
(kg) 14.4 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

ชานออย/Bagasse 
(kg) 7.53 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

ข้ีเลื่อย/Saw Dust 
(kg) 10.88 MJ/kg 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   



รหัสชนิดเช้ือเพลิง 

ปริมาณการใช 

เช้ือเพลิงตอ

เดือน (หนวย) 

คาความรอนเช้ือเพลิง 

(ตอหน่ึงหนวย)  (หนวย) 
อางอิง หมายเหต ุ

ซังขาวโพด/Corn Stover 
(kg) 

LHV = 16.8 - 18.1 MJ/kg 

HHV = 17.6 - 18.5 MJ/kg U.S.Department of Energy   

ขยะชุมชน (ชีวมวล) 
(kg) 

LHV = 12.0 - 18.56 MJ/kg 

HHV = 13.1 - 19.90 MJ/kg U.S.Department of Energy   

  39 เช้ือเพลิงแข็งอ่ืนๆ (Other solid fuels) .............. (kg) MJ/kg     

41 กาซธรรมชาติ (NG) (Nm3) 40.69 MJ/m3 NCV = 48 TJ/Gg ของ IPCC MW=19 kg/kg-mol 

42 กาซธรรมชาติเหลว (LNG)  (Nm3) 44.2 TJ/Gg NCV = 44.2 TJ/Ggของ IPCC   

43 กาซปโตรเลียมเหลว/กาซหุงตม (LPG)  (Nm3) 47.3 TJ/Gg NCV ของ IPCC   

LPG (คาโพรเพน:บิวเทน  30:70%)** (Nm3) 27.72 MJ/L 27.72 MJ/L = PTT MW=53.92 g/g-mol 

LPG (คาโพรเพน:บิวเทน  50:50%)** (Nm3) 27.25 MJ/L PTT MW=51.11 g/g-mol 

44 กาซไฮโดรเจน (Hydrogen) 

(Nm3) 

LHV = 27.84 MJ/Nm3 

HHV = 30.24 MJ/ Nm3 

LHV = 120.21 HHV = 142.18 

MJ/Kg ของ U.S.Department of 

Energy MW=2.016 kg/kg-mol 

45 กาซโพรเพน (Propane)  
(Nm3) 

LHV = 27.84 MJ/Nm3 

HHV = 30.24 MJ/ Nm3 

LHV = 46.29 HHV = 50.24 MJ/Kg 

ของ U.S.Department of Energy MW=44.097 kg/kg-mol 

46 กาซชีวภาพ (Biogas)  
(Nm3) 20.93 MJ/Nm3 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

47 กาซเตาถานโคก (Coke Oven Gas)  (Nm3) MJ/Nm3 NCV = 38.7 TJ/Gg ของ IPCC MW = N/A 

48 กาซเปลี่ยนรูป (Converter gas)  (Nm3) MJ/Nm3     

49 กาซไหลออก  (Off-gas)  (Nm3) MJ/Nm3     

  59 เช้ือเพลิงกาซอ่ืนๆ (Other gaseous fuels) ................  (Nm3) MJ/Nm3     

61 เหล็ก แรเหล็ก (Iron, Iron ore) (kg) MJ/kg     

62 แรซลัไฟด (Sulfide ore)  (kg) MJ/kg     



รหัสชนิดเช้ือเพลิง 

ปริมาณการใช 

เช้ือเพลิงตอ

เดือน (หนวย) 

คาความรอนเช้ือเพลิง 

(ตอหน่ึงหนวย)  (หนวย) 
อางอิง หมายเหต ุ

63 ถานโคก (Coking coal)   (kg) MJ/kg     

64 ถานโคกดิบ (Raw coke) (kg) MJ/kg     

69 วัตถุดิบปอนเขาอ่ืนๆ (Other feedstocks) ....................  (kg) MJ/kg     

71 เยื่อกระดาษจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (Pulp effluent)  (kg) MJ/kg     

72 ขยะชุมชน (Municipal waste) (kg) MJ/kg     

73 เช้ือเพลิงขยะ (RDF: Refuse derived fuel) (kg) MJ/kg     

74 กากของเสีย (Solid waste) (kg) MJ/kg     

79 เช้ือเพลิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากรหัส  71-74 ...................  (kg) MJ/kg     

  81 ไฟฟา (Electricity (kWh) 3.6 MJ/kWh 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน   

 

** http://www.unitrove.com/engineering/tools/gas/natural-gas-calorific-value 

 

 

 

 

 



การแปลงหนวยทั่วไป ** 

1 กิโลแคลอรี (kcal) = 4186 จูล (joules) 

= 3.968 บีทียู (Btu) 

1 ตันเทียบเทาน้ํามนัดิบ (toe) = 10.093 จิกะแคลอรี (Gcal) 

= 42.244 จิกะจูล (GJ) 

= 40.047 x 10 6 บีทียู (Btu) 

1 บารเรล (barrel) = 158.99 ลิตร (litres) 

1 ลูกบาศกเมตรของไม 

(cu.m. of solid wood) 

= 600 กิโลกรัม (kg.) 

1 ลูกบาศกเมตรของถาน 

(kg. of charcoal) 

= 250 กิโลกรัม (kg.) 

5 กิโลกรัมของฟน 

(kg. of fuel wood) 

= 1 กิโลกรัมของถาน (kg. of 

charcoal product) 

 

1 ลิตรของกาซปโตรเลียมเหลว 

(litre of LPG) 

= 0.54 กิโลกรัม (kg.) 

ท่ีมา 

* IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change ป 2006, คา Net calorific value 

และคา Lower – Upper limit ท่ี 95% Confident intervals 

** U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. 

http://hydrogen.pnl.gov/tools/lower-and-higher-heating-values-fuels 

** รายงานพลงังานของประเทศไทยรายปกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

*** บทเรียนออนไลน เรือ่ง การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2202 4164  โทรสาร  0 2202 4170 
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	ปกหน้าคู่มือ_ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
	คำนำ สารบัญ
	คู่มือ-ผู้ประกอบกิจการโรงงาน2558-12-24 (2)
	แบบรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.1)
	รูปที่ 11
	รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน (รูปที่ 11)
	- ส่วนที่ ① ระบบจะดึงข้อมูลทั่วไปของโรงงานให้อัตโนมัติ
	- ส่วนที่ ② ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เฉพาะโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้น โดยกดเลือก /  เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
	/รูปที่ 12
	การผลิต (รูปที่ 12) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
	- จำนวนวันที่มีการผลิตและการหยุดผลิตในรอบ 6 เดือน
	- รายการวัตถุดิบหลัก ระบุประเภทวัตถุดิบและปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน
	- รายการผลิตภัณฑ์ และรายการวัตถุพลอยได้ ระบุประเภทรายการ ปริมาณผลิตเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณผลิตสูงสุดต่อเดือน
	- รายการวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/วัตถุพลอยได้ สามารถ สามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได้
	หมายเหตุ
	ส่วนที่ ( ระยะเวลาการผลิต ในกรณีที่มีการผลิตไม่แน่นอน ให้รายงานจำนวน ชั่วโมง/วัน ในกรณีปกติ เช่น ในรอบ 6 เดือน มีการผลิตรวม 90 วัน มีการทำงานหนึ่งกะ คือ 8 ชั่วโมง/วัน และ 5 วัน/สัปดาห์ ดังนั้นควรรายงานดังนี้
	- ระยะเวลาการผลิต 5 วัน/สัปดาห์   จำนวน 8 ชั่วโมง/วัน
	- หยุดการผลิต  (26 สัปดาห์) x (5 วัน/สัปดาห์) – (90 วัน) = 40 วัน
	ส่วนที่ ( ปริมาณการใช้/การผลิตเฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง ปริมาณการใช้วัตถุดิบ/ปริมาณการผลิตต่อระยะเวลาการผลิตจริง เช่น โรงงานมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังข้อมูลตัวอย่าง ดังนั้นในการรายงานข้อมูลครั้งที่ 1 (ข้อมูลของเดือนมกราคม – มิถุน...
	ส่วนที่ ( ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือน หมายถึง ปริมาณการผลิตในระยะเวลา 1 เดือนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในเดือนต่างๆในรอบการรายงาน เช่น โรงงานมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังข้อมูลตัวอย่าง ดังนั้นในการรายงานข้อมูลครั้งที่...
	รูปที่ 13
	แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในโรงงาน (รูปที่ 13) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
	- ปริมาณที่ใช้เฉลี่ยต่อวันแยกตามแหล่งน้ำดิบ จากน้ำประปา น้ำบาดาล  น้ำทะเล หรือแหล่งน้ำผิวดินอื่นๆ โดย “ปริมาณที่ใช้เฉลี่ย” หมายถึง ปริมาณน้ำดิบที่ใช้เฉลี่ยต่อระยะเวลาที่ใช้จริง มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วัน
	- ปริมาณที่ใช้สูงสุดต่อวันแยกตามแหล่งน้ำดิบ จากน้ำประปา น้ำบาดาล  น้ำทะเล หรือแหล่งน้ำผิวดินอื่นๆ  โดย “ปริมาณที่ใช้สูงสุด” หมายถึง ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ใน 1 วันที่มีปริมาณสูงที่สุด เมื่อเทียบจากวันอื่นๆ
	- วิธีการวัดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบต่างๆ /  กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ใช้มิเตอร์วัด หรือใช้การประมาณการโดยการคำนวณ
	- กรณีโรงงานไม่ได้บันทึกสถิติการใช้น้ำเป็นรายวัน อนุโลมให้ใช้ข้อมูลรายเดือนมาเฉลี่ยต่อวันที่มีการใช้น้ำได้
	รูปที่ 14
	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย (รูปที่ 14) ต้องกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้
	- สำหรับโรงงานทั่วไป ต้องรายงานปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยต่อวัน โดยระบุแยกตามแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เช่น น้ำเสียจากกระบวนการผลิต จากระบบหล่อเย็น จากหม้อน้ำ สำนักงาน โรงอาหาร หรือน้ำเสียจากกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงงาน และต้องระบุวิธีการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ
	- สำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสีย หรือโรงงานลำดับที่ 101 ต้องรายงานปริมาณน้ำเสียที่รับมาจากโรงงานอื่นๆ เพื่อนำมาบำบัด รวมทั้งปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงานเองโดยต้องระบุวิธีการจัดการน้ำเสียทั้งหมดด้วย
	หมายเหตุ
	- “ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย” หมายถึง ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วัน
	- “ปริมาณที่เกิดขึ้นสูงสุด” หมายถึง ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นสูงที่สุดใน 1 วัน เมื่อเทียบจากวันอื่นๆ ในรอบรายงาน
	- น้ำเสียทุกประเภทต้องระบุวิธีการจัดการ ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า  1 รายการ ในกรณีที่โรงงานมีวิธีการจัดการอื่นๆ ให้เลือกช่อง “99 อื่นๆ” แล้วระบุวิธีการจัดการลงในช่องว่างด้านล่าง
	รูปที่ 15
	การจัดการน้ำเสีย (รูปที่ 15) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
	- จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียและจุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน
	- ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดเฉลี่ยรายวัน
	- การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งภายในโรงงาน ได้แก่ ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน กักเก็บภายในโรงงาน หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรภายในโรงงาน
	- ปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกนอกโรงงาน ไปยังแหล่งน้ำได้แก่ การระบายสู่สิ่งแวดล้อมและส่งระบบบำบัดภายนอกโรงงาน
	o กรณีที่เลือก “ระบายสู่พื้นที่การเกษตรฯ” ต้องระบุวิธีการขนส่งด้วย
	o กรณีที่เลือก “ส่งระบบบำบัดน้ำเสียรวม” ต้องระบุนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม พร้อมเลขทะเบียนโรงงาน สามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได้
	o กรณีที่เลือก “ส่งโรงงานที่รับบำบัด” ต้องระบุเลขทะเบียนโรงงาน และวิธีการขนส่ง สามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได้
	- สามารถเลือกวิธีการจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งอื่นๆ ได้
	/
	รูปที่ 16
	ปล่องที่ระบายมลพิษอากาศ (รูปที่ 16) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
	- จำนวนปล่องระบายมลพิษและหอเผาทิ้งทั้งหมด
	- จำนวนปล่องที่ใช้งานระบายมลพิษอากาศ และปล่องที่ไม่ใด้ใช้งาน โดยไม่นับรวมหอเผาทิ้ง (flare) ในรอบ 6 เดือนของการรายงาน
	รูปที่ 17
	บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 17) ต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้
	- โรงงานต้องระบุว่าเป็นโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผล...
	- ในกรณีเป็นโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมฯ ต้องระบุชื่อ-สกุลของบุคลากร หรือชื่อบริษัทที่ปรึกษา ที่ทำหน้าควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำ และอากาศให้กับโรงงาน ซึ่งบุคคล/บริษัทดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมกับทา...
	- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษที่ขึ้นทะเบียนบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใส่เลขทะเบียนผู้ควบคุม กรณีที่เป็นโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องมีผู้ควบคุมให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ใส่เครื่องหมายใดๆ
	รูปที่ 18
	ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 18)
	ส่วนที่ ( โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดทำรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา เช่น ชี้แจงการตรวจวัดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางแก้ไขของทางโรงงาน  ปัญหาของระบบบำบัดที่ไ...
	ส่วนที่ ( โรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ต้องให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นผู้ลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ในกรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามแนบท้ายประกาศกระทรวงอ...
	/
	รูปที่ 19
	จากรูปที่ 19 เมื่อทำการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว.1 ครบถ้วนแล้ว กรุณาเลือกปุ่ม
	- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ เมื่อกดบันทึกแล้วระบบจะเปลี่ยนเป็นรายงานหน้าถัดไปให้อัตโนมัติ
	- ปุ่ม “กรอกรายงานต่อไป” จะไปยังหน้าแบบรายงานถัดไป (ควรกดบันทึกก่อนทุกครั้งก่อนกรอกรายงานต่อไป)
	- ปุ่ม “กลับไปหน้าสรุปรายงาน” จะไปยังหน้ารวมรายงานทุกประเภทที่โรงงานต้องส่ง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนก็ได้ ดังรูปที่ 44
	- ในกรณีที่เลือก “กรอกรายงานต่อไป” หรือ “กลับไปหน้าสรุปแบบรายงาน” ระบบจะขึ้นกล่องข้อความ (pop-up) เพื่อเตือนให้ท่านทำการบันทึกข้อมูลก่อน หากต้องการไปหน้าอื่นๆ โดย ไม่ต้องการบันทึกข้อมูลก่อน ให้เลือก “Cancel” ในกล่องข้อความ
	แบบรายงานมลพิษน้ำ (รว.2)
	รูปที่ 20
	รูปที่ 21 แสดงข้อมูลทั่วไปเมื่อเริ่มต้นกรอกแบบรายงานมลพิษน้ำ ในรว.2
	ส่วนที่ ( โรงงานสามารถเพิ่ม หรือลบแบบรายงาน หรือทำการคัดลอกรายงานได้เองตามจำนวนแบบที่ต้องการรายงาน จากรูปตัวอย่างหมายถึงปัจจุบันอยู่ในหน้าแบบรายงานระบบบำบัดนํ้าเสีย ที่ 1 ซึ่งมีทั้งสิ้น 2 ระบบ
	ส่วนที่ ( ระบบจะเติมข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับรายละเอียดโรงงานในข้อ 1
	หมายเหตุ เฉพาะรายงานฉบับที่ 1 จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้
	รูปที่ 21
	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย (รูปที่ 21) ต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
	- ระบุสถานนะบำบัดน้ำเสีย โดยให้เลือกแจ้งว่า “ไม่มีระบบบำบัดฯ” หรือ  “มีระบบบำบัดน้ำเสีย”
	o ในกรณีที่โรงงานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานและส่งน้ำเสียไปบำบัดภายนอก ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในข้อ 3 , 7 และข้อ 8 ในแบบรายงาน
	o ในกรณีที่โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียและเข้าข่ายที่ต้องรายงาน รว.2 ต้องกรอกข้อมูลในรายงานข้อ 2 ถึง 8
	o ในกรณีที่โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะรายงานข้อมูลในข้อ 2 ถึง 8 หรือไม่
	- “ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย” ต้องรายงานเรียงตามหน่วยระบบบำบัด โดยเลือก ( เรียงตามลำดับหน่วยบำบัด หากนอกเหนือจากที่กำหนด หรือ “อื่นๆ” โปรดระบุรายละเอียด
	- ระบุแหล่งที่มาของน้ำเสีย โดยเลือกได้มากกว่า 1 แหล่ง
	- รายงานปริมาณน้ำเสีย ระยะเวลาการเดินระบบ และระยะเวลาการหยุดเดินระบบในรอบ 6 เดือน โดยแจ้งสาเหตุของปัญหาที่ทำให้การทำงานของระบบบำบัดผิดปรกติและการแก้ไข
	/รูปที่ 22
	การจัดการน้ำเสีย (รูปที่ 22) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
	- จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียและจุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน
	- ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดเฉลี่ยรายวัน
	- การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งภายในโรงงาน ได้แก่ ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน กักเก็บภายในโรงงาน หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรภายในโรงงาน
	- ปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกนอกโรงงาน ไปยังแหล่งน้ำได้แก่ การระบายสู่สิ่งแวดล้อมและส่งระบบบำบัดภายนอกโรงงาน
	o กรณีที่เลือก “ระบายสู่พื้นที่การเกษตรฯ” ต้องระบุวิธีการขนส่งด้วย
	o กรณีที่เลือก “ส่งระบบบำบัดน้ำเสียรวม” ต้องระบุนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม พร้อมเลขทะเบียนโรงงาน สามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได้
	o กรณีที่เลือก “ส่งโรงงานที่รับบำบัด” ต้องระบุเลขทะเบียนโรงงาน และวิธีการขนส่ง สามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได้
	- สามารถเลือกวิธีการจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งอื่นๆ ได้
	/
	รูปที่ 23
	จากรูปที่ 23 โรงงานต้องรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยและการใช้สารเคมี/สารชีวภาพชนิดต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยรายงานข้อมูลการใช้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีการเดินระบบ และ สามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการสารได้
	/
	รูปที่ 24
	ตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษของน้ำเสียก่อนเข้าและออกจากระบบบำบัดอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ทำให้ใน หนึ่งรอบการรายงานต้องแจ้งผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 2 ครั้ง ดังรูปที่ 24
	“พารามิเตอร์ที่ต้องรายงาน” โรงงานต้องรายงานมลพิษน้ำ ดังนี้
	- พารามิเตอร์พื้นฐาน เช่น บีโอดี ซีโอดี ความเป็นกรดด่าง สารแขวนลอย
	- โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ำเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน
	- พารามิเตอร์อื่นๆ ตามคุณลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง ที่กำหนดใน EIA ที่กำหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน
	“เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ” ในกรณีที่ทำการวิเคราะห์พารามิเตอร์โดยห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัดของรัฐบาล ให้ระบุชื่อหน่วยงานของห้องปฏิบัติการ แต่ถ้าเป็นห้องปฏิบัติการเอกชนต้องระบุเป็น “เลขที่ห้องปฏิบัติการ” ที่ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม Link: http...
	“วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์” ระบบจะมีวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดพารามิเตอร์ให้เลือก (ภาคผนวก) หากใช้วิธีอื่นๆที่ไม่ใช้วิธีมาตรฐานที่กำหนดให้เลือก “วิธีอื่นๆ”
	รูปที่ 25
	จากรูปที่ 25 ตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษของน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง ทำให้ในหนึ่งรอบการรายงานต้องแจ้งผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 6 ครั้ง ทั้งนี้ การรายงานผลวิเคราะห์ต้องรายงานแยกตามจุดระบายน้ำทิ้ง
	กรณีที่โรงงานมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดีหรือซีโอดี ต้องระบุว่ามีการเชื่อมต่อสัญญาณไปที่หน่วยงานใด โดยระบุได้มากกว่า 1 หน่วยงาน หรือเลือก “ไม่เข้าข่ายต้องส่งรายงานให้กับหน่วยงานภายนอก” ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องแต่ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ
	รูปที่ 26
	จากรูปที่ 25 โรงงานสามารถรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายกรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน โดยต้องแจ้งผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 2 ครั้งในรอบ 6 เดือน พร้อมระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะห์
	รูปที่ 27
	ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 27)
	ส่วนที่ ( โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดทำรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา
	ส่วนที่ ( โรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ต้องให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นผู้ลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ในกรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามแนบท้ายประกาศกระทรวงอ...
	//
	รูปที่ 28
	จากรูปที่ 28 เมื่อทำการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว. 2 ครบถ้วนแล้ว กรุณาเลือกปุ่ม
	- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกครั้งก่อนกรอกรายงานต่อไป)
	- ปุ่ม “กรอกรายงานต่อไป” จะไปยังหน้าแบบรายงานถัดไป ซึ่งจะเรียงลำดับ ดังนี้ แบบรายงาน รว. 2 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ ..... แบบรายงาน รว.3 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ .....
	- ปุ่ม “กลับไปหน้าสรุปรายงาน” จะไปยังหน้าสรุปรายงานทุกประเภทที่โรงงานต้องส่ง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนก็ได้ ดังรูปที่ 44
	แบบรายงานมลพิษอากาศ (รว.3)
	รูปที่ 29
	รูปที่ 29 แสดงข้อมูลทั่วไปเมื่อเริ่มต้นกรอกแบบรายงานมลพิษอากาศ ในรว.3
	ส่วนที่ ( ระบบจะสร้างจำนวนแบบรายงานให้อัตโนมัติ โดยดึงข้อมูลจากการกรอกจำนวนปล่องที่ระบายมลพิษอากาศและหอเผาทิ้งที่โรงงานระบุไว้ใน แบบรายงาน รว. 1 ข้อ 3 จากรูปตัวอย่างหมายถึงปัจจุบันอยู่ในหน้าแบบรายงานมลพิษของปล่องที่ 1 ซึ่งมีทั้งสิ้น 2 ปล่อง
	ส่วนที่ ( ระบบจะเติมข้อมูลรายละเอียดโรงงานโดยอัตโนมัติ
	รูปที่ 29
	รายงานลักษณะการใช้ปล่องในรอบ 6 เดือน (รูปที่ 29)
	- ปล่องที่มีการใช้งานและเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน ให้กรอกข้อมูลให้ครบทั้งแบบรายงาน
	- หอเผาทิ้ง และปล่องที่มีการใช้งานแต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน ให้กรอกเฉพาะข้อ 2.1
	- กรณีที่ไม่มีการใช้ปล่องในรอบ 6 เดือน ให้กรอกเฉพาะข้อ 2.1 และระบุสาเหตุการไม่ใช้งานปล่องดังกล่าว
	-
	รูปที่ 30
	ข้อมูลทางกายภาพของปล่อง (รูปที่ 30) ต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
	- ชื่อปล่องระบายมลพิษอากาศสามารถตั้งเป็นชื่อเฉพาะหรือชื่อเรียกที่ใช้กันทั่วไปภายในโรงงานได้
	- รายงานการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMs) และการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังหน่วยงานรัฐหรือหน่วยกำกับดูแล
	- ระบุพิกัดตำแหน่งของปล่อง
	- ระบุลักษณะหน้าตัดปลายปล่อง และกรอกข้อมูลขนาด ระบบจะคำนวณพื้นที่หน้าตัดให้อัตโนมัติ หรือสามารถแก้ไขพื้นที่หน้าตัดได้ตามความเป็นจริง โดยอาจใช้ข้อมูลขนาดพื้นที่หน้าตัดปล่อง ณ จุดตรวจวัดได้
	- ระบุความสูงของปล่องและอาคารข้างเคียงจากระดับผิวดิน
	รูปที่ 31
	จากรูปที่ 31 รายงานข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ระบุความเร็วอากาศเสีย อุณหภูมิอากาศเสีย ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย และอัตราการระบายอากาศเสีย
	รูปที่ 32
	จากรูปที่ 32 รายงานข้อมูลการใช้งานปล่อง โดยแจ้งระยะเวลาในการใช้งานปล่องและข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ
	รูปที่ 33
	จากรูปที่ 33 รายงานแหล่งที่มาของสารเจือปนโดยระบุกระบวนการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ และการใช้เชื้อเพลิงภายในกระบวนการดังกล่าว หากแหล่งที่มาของสารเจือปนคือหม้อน้ำ ให้ระบุขนาดของหม้อน้ำ (Design capacity)
	รูปที่ 34
	รายงานการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษและระบายออกจากปล่อง ดังรูปที่ 34
	- ระบบจะขึ้นรายชื่อเดือนทั้ง 6 เดือนของรอบการรายงานนั้นๆ ให้อัตโนมัติ
	- “ชนิดเชื้อเพลิง” โรงงานสามารถรายงานการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนได้สูงสุด 5 ชนิด โดยเลือกจาก Drop down ที่กำหนดให้
	- กรอกข้อมูล “ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย”
	- กรอกข้อมูลค่า “ปริมาณความร้อนเชื้อเพลิง” หรือค่าความร้อนเชื้อเพลิง (ภาคผนวก) และ “ค่าสัดส่วนความร้อน”
	รูปที่ 35
	จากรูปที่ 35 โรงงานต้องระบุว่ามีระบบบำบัดมลพิษอากาศภายในโรงงานหรือไม่ ในกรณีที่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ ให้รายงานเรียงตามลำดับหน่วยบำบัด ซึ่งสามารถเลือกจาก Drop down ที่กำหนดให้  และสามารถกด / เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการหน่วยบำบัดได้  กรณีมีการใช้สารเ...
	รูปที่ 36
	การรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องสามารถทำได้ 2 วิธี
	1. การตรวจวัดโดยตรง (M) ต้องแจ้งเลขห้องปฏิบัติการ และวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
	2. การคำนวณ (C) โรงงานต้องเก็บหลักฐานการคำนวณไว้กรณีมีการเรียกตรวจสอบด้วย ซึ่งการคำนวณอนุญาตให้ใช้ได้ 3 วิธี คือ 1) การทำสมดุลมวล 2) การคำนวณทางวิศวกรรม และ 3) การใช้สัมประสิทธิ์การปลดปล่อย
	ทั้งนี้การรายงานให้รายงานทุกปล่องที่เข้าข่ายต้องรายงานทุก 6 เดือน
	“พารามิเตอร์มลพิษอากาศที่ต้องรายงาน” แตกต่างกันตามเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาไหม้ดังนี้
	- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง ให้รายงานอย่างน้อย ค่าออกไซต์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนได้ออกไซด์ (NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (TSP)
	- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซต์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนได้ออกไซด์ (NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
	- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซอื่นๆ ยกเว้นก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซต์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนได้ออกไซด์ (NO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
	- กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นใด ให้รายงานพารามิเตอร์ตามคุณลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
	“เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ” ในกรณีที่ทำการวิเคราะห์พารามิเตอร์โดยห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัดของรัฐบาล ให้ระบุชื่อหน่วยงานของห้องปฏิบัติการ กรณีเป็นห้องปฏิบัติการเอกชนต้องระบุเป็น “เลขที่ห้องปฏิบัติการ” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม Link...
	“วิธีการได้มาของข้อมูล” ให้ระบุวิธีการได้มาของข้อมูลพารามิเตอร์แต่ละชนิด โดย
	- Measurement (M) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดวิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
	- Calculation (C) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ โดยใช้วิธีการคำนวณที่ยอบรับในระดับสากล ได้แก่ (ก) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยสารมลพิษ (Emission Factors) ของสารมลพิษชนิดนั้นๆ (ข) ใช้การคำนวณทางวิศวกรรม (ค) ใช้สมดุลมวล (Mass Balance)
	“วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์” ระบบจะมีวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดพารามิเตอร์ให้เลือก (ภาคผนวก) หากใช้วิธีอื่นๆที่ไม่ใช้วิธีมาตรฐานที่กำหนดให้เลือก “วิธีอื่นๆ”
	รูปที่ 37
	การรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องสามารถทำได้ 2 วิธี
	รูปที่ 38
	ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 38)
	( โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดทำรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา
	( โรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ต้องให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นผู้ลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ในกรณีที่เป็นโรงงานตามแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กา...
	/
	รูปที่ 39
	จากรูปที่ 39 เมื่อทำการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว. 3 ครบถ้วนแล้ว กรุณาเลือกปุ่ม
	- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกครั้งก่อนกรอกรายงานต่อไป)
	- ปุ่ม “กรอกรายงานต่อไป” จะไปยังหน้าแบบรายงานถัดไป ซึ่งจะเรียงลำดับ ดังนี้ แบบรายงาน รว.3 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ .....
	- ปุ่ม “กลับไปหน้าสรุปรายงาน” จะไปยังหน้ารวมรายงานทุกประเภทที่โรงงานต้องส่ง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนก็ได้ ดังรูปที่ 44
	แบบรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม (รว.3/1)
	ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ระบุกรอบเวลาในการรายงานและครั้งที่รายงาน ดังนี้
	รูปที่ 40
	ข้อมูลทั่วไปของโรงงานเมื่อเริ่มต้นกรอกแบบรายงานในรว.3/1 โดยระบบจะเติมข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับรายละเอียดโรงงานให้ดังรูปที่ 40
	รูปที่ 41
	ข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (รูปที่ 41) ต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้
	- รายงานข้อมูลปริมาณรวมของสารอินทรีย์ระเหยที่มีหรือใช้ในกระบวนการผลิต มีหน่วยเป็นตันต่อปี
	- รายงานจำนวนอุปกรณ์ที่เข้าข่ายต้องตรวจวัดและที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
	- รายงานจำนวนอุปกรณ์ที่ตรวจวัดในรอบรายงานตามประเภทอุปกรณ์ ที่ตรวจวัด
	- ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOCs) ที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ ให้ใช้หลัก ดังนี้ อุปกรณ์ที่มีการตรวจวัดในรอบรายงานนี้ให้ประเมินจากค่าที่วัดได้ในรอบนี้ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ตรวจวัดในรอบรายงานนี้ให้ประเมินจากค่าการตรวจวัดในรอบที่ผ่านมา
	รูปที่ 42
	ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 42)
	( โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดทำรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา
	( การรับรองรายงานให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้รับรองรายงาน
	รูปที่ 43
	จากรูปที่ 43 เมื่อทำการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว.3/1 ครบถ้วนแล้ว กรุณาเลือกปุ่ม
	- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกครั้งก่อนกรอกรายงานต่อไป)
	- ปุ่ม “กลับไปหน้าสรุปรายงาน” จะไปยังหน้ารวมรายงานทุกประเภทที่โรงงานต้องส่ง สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนก็ได้ ดังรูปที่ 44
	เมนู “สรุปรายงาน”
	เมื่อมีการกรอกข้อมูลแบบรายงานบางฉบับแล้วและยังไม่สมบูรณ์ หน้าสรุปรายงานจะขึ้นสถานะการตรวจสอบของรายงานแต่ละฉบับที่โรงงานต้องส่ง ดังรูปที่ 41 โดยจะแสดงสถานะ “กรอกแบบฟอร์ม” ซึ่งหมายถึง รายงานฉบับนั้นๆ อยู่ระหว่างการกรอกแบบฟอร์ม “ยังไม่กรอก” หมายถึง รายงา...
	รูปที่ 44
	โรงงานสามารถเลือก “ดูรายละเอียด” เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขรายละเอียดข้อมูลในแบบรายงานฉบับต่างๆ ได้ และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกฉบับแล้ว ปุ่ม / จะปรากฏให้กดเพื่อยืนยันการจัดส่งชุดรายงานทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจรับรายงานและพิจารณาผล
	เมื่อโรงงานมีการจัดทำแบบรายงานบางส่วนแล้ว แต่มีการออกจากระบบ (log out) ไปก่อนที่จะดำเนินการเสร็จ เมื่อทำการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งจะปรากฏหน้าสถานะรวมการรายงานตามรอบซึ่งจะบอกจำนวนฉบับและสถานะของการจัดทำ ดังรูปที่ 44 ซึ่งโรงงานสามารถกดดูรายละเอียดเพื่อแ...
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