
ส้ำนักเทคโนโลยนี ้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
1. ชื่อโครงกำร 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 

2. ควำมเชื่อมโยง 

2.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
ข้อ ๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                   
ประเด็น ๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 

2.2. ยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม                        
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

3. หลักกำรและเหตุผล 

    กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิด
และปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้โรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการตรวจวัดมลพิษ
น้ําและอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน และรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ             
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้รายงานข้อมูลรอบที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในวันที่           
1 กันยายน ของปที่รายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมภายใน                  
วันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป ซ่ึงใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง               
การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เป็นผู้ลงนามรับรอง           
ในแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ  

เพ่ืออนุวัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศ          
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2559  
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 โดยกําหนดรายละเอียดให้โรงงานรายงานข้อมูลด้านมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ
ทีม่ีประโยชน์ต่อภาคราชการ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ดําเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การกํากับดูแลโรงงาน การจัดเก็บ
ภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ําและทางอากาศ การกําหนดอัตราการระบายมลพิษน้ําและอากาศจากโรงงาน           
เป็นต้น  

รวมทั้งไดย้กร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. .... 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์และการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. .... เพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดินและน้้าใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเหมาะสมในการน้ามาใช้กับประเทศไทย และ
สอดคล้องกับแนวทางด้าเนินการของประเทศต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด้าเนินการ            
ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
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ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องจัดทํารายงานตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ 
ข้างต้น จึงได้กําหนดจัดอบรมเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ             
ข้างต้น มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  และเรียนรู้           
การใช้ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานเพ่ือให้สามารถส่งรายงาน                
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได ้ซึ่งจะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้โรงงานอุตสาหกรรมปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

โดยในปี 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมรายงานตามแบบ รว.1-3 ประมาณ 1,400 โรงงาน และ          
คาดว่ามีจํานวนโรงงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ทั้งหมดประมาณ 3,000 โรงงาน โดยภาคเหนือ           
มีจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่รายงานสูงสุด ภาคใต้มีจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานีรายงานสูงสุด                       
ภาคตะวันออกมีจังหวัดระยองและชลบุรีรายงานสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดนครราชสีมาและ
ขอนแก่นรายงานสูงสุด ภาคกลางมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีรายงานสูงสุด กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาครรายงานสูงสุด ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับจํานวนโรงงาน              
เข้าข่ายต้องรายงาน จึงกําหนดจัดอบรมจํานวน 4 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ครอบคลุม
โรงงานทีต่้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 

4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ํา 
และอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 

4.2  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการจัดทํารายงานชนิดและ 
ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน (แบบ รว.1-3) 

4.3  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเรียนรู้การใช้ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ                     
ที่ระบายออกจากโรงงาน 
   4.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม                
ร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

4.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายควบคุมมลพิษน้ํา อากาศ และดินของ           
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งานของผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่                 

5. สถำนที่ด้ำเนินกำร 

จัดอบรมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วัน ครั้งละ 100 คน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

ครั งที ่ วันที่จัดอบรม สถำนที ่

1 29 - 30 มีนาคม 2559 ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

2 20 - 21 เมษายน 2559 ห้องประชุมสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

3 11 – 12 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

4 24 – 25 พฤษภาคม 2559 หอ้งทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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6. ก้ำหนดกำรฝึกอบรม 

วันที่ 1 
 

08.30 - 08.45 น.  ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. 
 

พิธีเปิดกำรอบรม 
กล่าวเปิดการอบรม โดย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน 
กล่าวรายงาน โดย ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงานหรือผู้แทน 
 

09.00 - 10.30 น. 
 

บรรยำยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรมลพิษน ้ำที่ระบำยออกจำกโรงงำน 
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

10.30 - 12.00 น. 
 

บรรยำยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรมลพิษอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำน 
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๒.๐๐ – 1๓.๐๐ น. 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

1๓.๐๐ – 14.30 น. 
 

บรรยำยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดท้ำรำยงำนชนิดและปริมำณสำรมลพิษที่ระบำย             
ออกจำกโรงงำน (แบบ รว.1 – 3) 
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

14.3๐ – 15.30 น. 
 

บรรยำยวิธีกำรใช้งำนระบบรำยงำนชนิดและปริมำณสำรมลพิษท่ีระบำยออกจำก  
โรงงำนอุตสำหกรรม (รว.๑-๓, ๓/๑) ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  

15.3๐ – 16.30 น. 
 

อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อกำรใช้งำนระบบรำยงำนชนิดและปริมำณ           
สำรมลพิษที่ระบำยออกจำกโรงงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ                 
มลพิษน ้ำและอำกำศ 
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                  
     จํานวน 2 ท่าน 
 

 

หมำยเหตุ  รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

วันที่ 2 
 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. 
 

บรรยำยกฎหมำยควบคุมกำรปนเปื้อนในดินและน ้ำใต้ดินภำยในบริเวณโรงงำน 
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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10.00 - 12.00 น. 
 

บรรยำยแนวทำงกำรด้ำเนินกำรตำมกฎหมำยควบคุมกำรปนเปื้อนในดินและ                  
น ้ำใต้ดินภำยในบริเวณโรงงำน 
 โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๒.๐๐ – 1๓.๐๐ น. 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

1๓.๐๐ – 15.00 น. 
 

บรรยำยหลักเกณฑ์อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) และแนวทำง                        
ปฏิบัติในกำรขอกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว 
 โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

15.0๐ – 16.00 น. 
 

อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อแนวทำงปฏิบัติในกำรขอกำรรับรอง            
อุตสำหกรรมสีเขียว และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรปนเปื้อนในดินและ              
น ้ำใต้ดินภำยในบริเวณโรงงำน 
โดย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
      จํานวน 2 ท่าน 

 
หมำยเหต ุ รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  

7. ผลผลิตและตัวชี วัด 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง จํานวน 400 คน มีความรู้                 
ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ําและอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และกฎหมาย           
ว่าด้วยการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน (แบบ รว.1-3) และ                    
ร่างกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งสามารถใช้งาน              
ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้                   

8. ผลลัพธ์และตัวชี วัด 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ําและอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการจัดทํารายงาน           
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน (แบบ รว.1-3) และร่างกฎกระทรวงควบคุม            
การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งสามารถใช้งานระบบการรายงานชนิด                  
และปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้                   

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส่วนมลพิษอากาศ  สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน โทร 0 2202 4164  


