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ค ำน ำ 

 สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดท ารายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม

ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงานในส่วนของมลพิษน  า

และมลพิษอากาศ ในการจัดท ารายงานดังกล่าวนั นโรงงานอุตสาหกรรมจ าเป็นต้อง

กรอกข้อมูลมลพิษน  าและมลพิษอากาศลงในแบบรายงาน(รว.1-รว.3) และจัดส่งให้  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบการรายงานมีประสิทธิภาพมากขึ น  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาระบบการรายงานชนิดและปริมาณมลพิษ

ที่ระบายออกจากโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้การจัดการข้อมูลของโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้ และสามารถน าข้อมูล 

ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย นอกจากการพัฒนาระบบการรายงานชนิดและ

ปริมาณมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ยังมีระบบการ

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลจากโรงงาน การตรวจสอบข้อมูลรายโรงงาน 

รายกลุ่ม และรายพื นที่ พร้อมทั งยังมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อผู้ประกอบกิจการ 

ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานแล้ว 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังว่าระบบการรายงานชนิดและปริมาณมลพิษ 

ที่ระบายออกจากโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

ให้กับบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับ 

การใช้ระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรกฎาคม 2558 
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1. ขอบเขตการใช้คู่มือ 

 คู่มือการใช้ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก

โรงงานอุตสาหกรรมเล่มนี้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

ใช้ประกอบการจัดท ารายงาน รว.1-3 และรว.3/1 ผ่านระบบระบบการรายงานชนิด

และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมให้กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2. ค าแนะน าเบ้ืองต้น 

2.1 ก่อนด าเนินการกรอกข้อมูลการรายงาน กรุณาอ่านเอกสาร “คู่มือระบบ

การการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน

อุตสาหกรรม” 

2.2 ส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

2.3 ส่งรายงาน  

- รว.1-3 รอบที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) ส่งภายใน 1 กันยายน รอบที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) 

ส่งภายใน 1 มีนาคมของปีถัดไป  

- รว.3/1 รอบที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม รอบที่ 2 

(ก.ค.-ธ.ค.) ภายใน 31 มกราคมของปีถัดไป   

ทั้งนี้ กรณีโรงงานต้องจัดท ารายงาน รว.3/1 ด้วย ให้เข้าสู่ระบบ (Log in) 

อีกคร้ัง เพื่อท าการส่งรายงาน 

2.4 บทลงโทษตามมาตรา 46 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา 8(6) หรือ(7) หรือประกาศ ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง 

ดังกลาวตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
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2.5 ติดต่อสอบถาม 

- ข้อกฎหมายและข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน ติดต่อ ส านักเทคโนโลยีน้ า

และสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

o ส่วนมลพิษอากาศ โทร. 02 202 4164 

o ส่วนมลพิษน้ า โทร. 02 202 4142  

o กลุ่มก ากับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน โทร. 02 202 3961  

- กา ร ใ ช้ โ ป รแกรมส่ ง ร า ย ง านห รือกา ร ใ ช้ ง านระบบ  ติ ดต่ อ 

ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4129 

2.6 เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานกรอกข้อมูลรายงานทั้ง 3 แบบรายงาน

สมบูรณ์แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งรายงานอีกคร้ัง เนื่องจากถ้าท่าน

ด าเนินการส่งรายงานแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ในรอบการรายงานนั้น และ

รายงานจะถูกส่งไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรอการการพิจารณาตรวจสอบต่อไป 

โดยจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วไม่ผ่าน แต่หาก

ท่านยังไม่ต้องการส่งรายงาน ท่านสามารถบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้  

2.7 สามารถเช็คสถานะการจัดส่งรายงานได้ที่หน้า “สถานะการรายงาน” 

 ในกรณีที่ท่านได้รับแจ้งว่า “ไม่ผ่าน” ต้องแก้ไขและส่งรายงานกลับมาภายใน 45 วัน  

นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่ท่านได้รับแจ้งว่า 

“ผ่าน” หมายถึง การส่งรายงานสมบูรณ์ไม่มีข้อแก้ไข 

2.8 เมื่อส่งรายงานจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมผ่านทาง E-mail ผู้ประสานงานที่แจ้งไว้ในเมนู “ข้อมูลโรงงาน” อย่างน้อย

2 คร้ัง ดังนี้ คร้ังที่ 1 เมื่อส่งรายงาน คร้ังที่ 2 เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งผลการ

พิจารณารายงาน 
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3. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎหมายต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม หัวข้อ  

กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws 

และเว็บไซต์ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 

http://hawk.diw.go.th/eis/ โดยแบ่งหัวข้อกฎหมายออกเป็น 8 หัวข้อ 

3.1 กฎหมาย รว.1-3 (แบบรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.1) เป็นการรายงาน

รายละเอียดทั่วไปของโรงงาน แบบรายงานมลพิษน้ า (รว.2) เป็นการ

รายงานมลพิษน้ า และแบบรายงานมลพิษอากาศ (รว.3) เป็นการรายงาน

มลพิษอากาศ) 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดท ารายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง แบบรายงานชนิดและปริมาณ

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 

3.2 กฎหมาย รว.3/1 (แบบรายงานผลการตรวจวัดการร่ัวซึมของสารอินทรีย์

ระเหยจากอุปกรณ์ (แบบ รว.3/1) เป็นการรายงานผลการตรวจวัดการ

ร่ัวซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ใน

โรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งกลุ่มโรงงานที่ต้องรายงาน คือ โรงงานล าดับที่ 42 

ล าดับที่ 44 ล าดับที่ 49 และล าดับที่ 89 ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยใน

กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีข้ึนไป 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติในการตรวจสอบและ ควบคุมการร่ัวซึมของสารอินทรีย์ระเหย

จากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws
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- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงานผลการตรวจวัด

การร่ัวซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซม

อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

3.3 กฎหมายบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของ

โรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มี

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล

ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล 

ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

3.4 กฎหมายว่าด้วยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

3.5 กฎหมายมลพิษน้ า 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดคุณลักษณะของ 

น้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดคุณลักษณะน้ าทิ้งที่

ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ใน ประกาศ
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กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่  2 (พ.ศ. 2539) เ ร่ือง ก าหนด

คุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

3.6 กฎหมายมลพิษอากาศ 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดปริมาณสารเจือปนใน

อากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่

เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือ

ปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใช้น้ ามันใช้แล้วที่ผ่าน

กระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นเช้ือเพลิงในเตา

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือ

ปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนใน

อากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่

เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน พ.ศ. 

2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดปริมาณสารเจือปนใน

อากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 
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- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย 

การตรวจวัด และการค านวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร  

1, 2 - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง  ก าหนด

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3- บิวทาไดอีน จาก

โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

3.7 กฎหมายการติดตั้ง BOD-COD Online 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ความ

เห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียต้องติดตั้งเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์พิเศษ และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

3.8 กฎหมายการติดตั้ง CEMs 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ 

ต้องติดเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

อากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Emission Monitoring Systems - CEMS) พ.ศ. 2550 
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3.9 กฎหมายห้องปฏิบัติการเอกชน 

- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ

เอกชน พ.ศ. 2550 

4. ขั้นตอนการท ารายงาน 
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5. โครงสร้างระบบรายงาน รว.1-3 และ รว.3/1 ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
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6. การสมัครใชบ้ริการ 

วิธีที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมโรงงงานอุตสาหกรรมท่ี http://www.diw.go.th 

 

รูปที่ 1 

จากรูปที ่1 เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์” จากเมนดู้านซ้ายมือ

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice ระบบจะแสดง 

เมนูย่อยดงัรูปที่ 2 

http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice
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รูปที่ 2 

จากรูปที่ 2 เลือกเมนูย่อย “ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 

รว.3 รว.3/1)”   http://hawk.diw.go.th/eis 

ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับ Log in การเข้าใช้ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ดังรูปที่ 3 

 

 

 

http://hawk.diw.go.th/eis
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รูปที่ 3 

จากรูปที่ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องมีรหัสประจ าตัวผู้ใช้งาน และ

รหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่มีรหัสประจ าตัวและ

รหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ เลือก “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครใช้บริการส าหรับผู้ประกอบ

กิจการโรงงานที่ลงทะเบียนคร้ังแรก โดยมีขั้นตอนการสมัครดังรูปที่ 4 

(กรณีมีรหัสประจ ำตัวผู้ใช้งำนและรหสัผำ่นเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ำมไปค ำอธิบำยรูปท่ี 9) 
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วิธีที่ 2 เข้าสู่ระบบ (iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp)

 

รูปที่ 4 
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รูปที่ 5 
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รูปที่ 6 

หลังจากผู้ประกอบกิจการโรงงานอ่านขั้นตอนการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก

ปุ่ม “สมัครใช้บริการ” เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครใช้บริการ ระบบจะแสดงหน้าจอ

ส าหรับกรอกรายละเอียดผู้ใช้บริการ ดังรูปท่ี 7 
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รูปที่ 7 
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 จากรูปที่ 7 ระบบแสดงหน้าจอส าหรับใช้บริการกรอกรายละเอียดข้อมูล

โรงงาน และข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอ านาจ) ที่จะสมัครใช้บริการระบบการรายงาน

ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

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

- เลือกจงัหวัด อ าเภอ และต าบล (ระบบจะดึงช่ือโรงงานจากฐานข้อมูลให้โดย

อัตโนมัต)ิ 

- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เชน่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนพาณิชย ์

ที่อยู่สถานประกอบการ อีเมลกลางของสถานประกอบการ เป็นต้น 

- ข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอ านาจ) 

เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ” 

ระบบจะแสดงรหัสประจ าผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านส าหรับใช้ระบบการจัดการอนุญาต

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูปที่ 8 

หมายเหตุ : สามารถใช้เลขประจ าตัว 13 หลักท่ีรายงานการด าเนินการเกี่ยวกับ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ในการเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้อง

ยื่นของสมัครใช้บริการใหม่ 
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รูปที่ 8 

7. การเข้าสู่ระบบการรายงาน 

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

ระบบแสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ (Log in) ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน กรอก

รหัสประจ าตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ “หน้าหลัก” ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางเข้าสู่

ระบบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกฎหมายต่างๆ  

ดังรูปที่ 9 

http://hawk.diw.go.th/eis
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รูปที่ 9 

เมื่อกรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผา่นแล้วระบบจะปรากฏ “ชื่อโรงงานและ

ทะเบียนโรงงานเลขท่ี” พรอ้มปุ่ม “ออกจากระบบ” ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 
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8. เครื่องหมายและสัญลักษณ ์

ค าอธิบายเครื่องหมายและสญัลักษณ ์
ปุ่ม   กดเพื่อแสดงค าอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติม 
ปุ่ม  กดเพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการ 
ปุ่มวงกลม Radio Button  กดเพื่อเลือกอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ปุ่มสี่เหลี่ยม Checkbox  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 อย่าง 
 

Tips 
กรณีหน้าจอที่มีความละเอียดสูงกว่า 1024 x 768 pixel อาจจะท าให้
ตัวหนังสือเล็ก สามารถขยายหน้าเว็บให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได ้โดยการกด Ctrl + 
พร้อมกัน หรือกดจากเคร่ืองมือของแต่ละ Browser ทีม่ีค าสัง่ขยายไว้ให ้
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9. เมน ู“ข้อมูลโรงงาน” 

 

รูปที่ 11 

จากรูปที ่11 “ข้อมูลโรงงาน” แสดงรายละเอียดของโรงงาน เช่น ช่ือ ประเภท

โรงงาน สถานที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ เป็นต้น  

ส่วนที่ ① ช่ือโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่ ประเภทโรงงาน และสถานที่ตั้ง

โรงงาน ลักษณะการประกอบกิจการ ระบบจะดึงข้อมูลอัตโนมัติจากฐานข้อมูลกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

ส่วนที่ ② โปรแกรมอนุญาตให้ด าเนินการแก้ไขได้เฉพาะพิกัด นิคม เขตการ

ปกครอง พื้นที่ลุ่มน้ า ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพทแ์ละอีเมลเท่านั้น  

① 

② 
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- หากโรงงานไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ให้เลือก “ - ” 

- “พื้นที่ลุ่มน้ า”   ระบบจะขึ้นช่ือลุ่มน้ าให้อัตโนมัติ โดยพิจารณาจาก

สถานที่ตั้งโรงงานและฐานข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ า (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนท่ี ① ให้ติดต่อศูนย์สารสนเทศ

โรงงาน โทร. 0 2 202 4129 ก่อนด าเนินการในส่วนท่ี ②  

      2. กรุณากรอกข้อมูล E-mail ของผู้ประสานงานในส่วนที่ ② 

มากกว่า 1 E-mail เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะส่งผลการพิจารณาให้ทราบ

ทาง E-mail ด้วย 

 

*** กรุณากดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงก่อน 

กดปุ่ม “กรอกรายงานต่อไป” เพ่ือเริ่มเข้าสู่กระบวนการกรอกรายงาน *** 

 Tips : สามารถหาพิกัดต าแหน่งของโรงงานได้โดยเลือกที่ตั้งจากเว็บไซต์ 

https://maps.google.com/  หรือใช้โปรแกรม (Application) ในมือถือ ที่สามารถ

ระบุพิกัดได้ เช่น My GPS location, My GPS coordinates และ GPS locator for 

trekking เป็นต้น ท้ังน้ีการเลือกพิกัดสามารถเลือกจุดใดในแผนท่ีก็ได้ แต่ต้องเป็นพ้ืนท่ี

ภายในเขตโรงงานเท่านั้น 
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10. เมน ู“กรอกแบบรายงาน” 

 
รูปที่ 12 

จากรูปที่ 12 ผู้จัดท ารายงานต้องเลือกกรอกข้อมูลดังนี้ 

- เลือกกรอบเวลาในการรายงาน ระบุ ปี พ.ศ. และคร้ังที่รายงาน โดยดูก าหนด

ระยะเวลาการรายงานจากหมายเหตุด้านล่างเว็บไซต์ 

- เลือกรายงานที่ต้องการส่ง รว.1 รว.2 รว.3 รว.3/1 และกดปุ่ม “ด าเนินการ

ต่อไป” จะปรากฏแบบรายงานให้กรอกรายละเอียด 

 

หมายเหตุ : กรณีโรงงานต้องจัดท ารายงาน รว.3/1 ให้เข้าสู่ระบบ (Log in)  

อีกคร้ัง เพื่อท าการส่งรายงาน เนื่องจากระบบไม่สามารถส่งแบบรายงาน รว.1-3 และ 

รว.3/1 ได้ในคร้ังเดียวกัน เพราะระยะเวลาในการส่งรายงานแตกต่างกัน 
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ค าแนะน าในกรอกแบบรายงาน 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกคร้ังก่อน

กรอกรายงานต่อไป) 

กดปุ่ม “กรอกรายงานต่อไป” จะไปยงัหนา้แบบรายงานถัดไป 

กดปุ่ม “กลับไปหน้าสรุปรายงาน” จะไปยังหน้ารวมรายงานทุกแบบที่ท่านต้องการส่ง 

สามารถเลือกกรอกแบบฉบับใดก่อนก็ได้ 

 

1. โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกตอ้งก่อนกด “สง่รายงาน” เนือ่งจากไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะได้รบัผลการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. แนะน าให้กด “สง่รายงาน” ในหน้าเมน ู“สรุปรายงาน” 
3. สามารถกด “บันทึก” ไดต้ลอดเวลาที่ท าการกรอกข้อมูล  

 

 

 

 

 

 



 

28 

แบบรายงานข้อมูลท่ัวไป (แบบ รว.1) 

 
รูปที่ 11 

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน (รูปที่ 11) 

- ส่วนที่ ① ระบบจะดึงข้อมูลทั่วไปของโรงงานให้อัตโนมัติจากเมนูข้อมูลโรงงานที่

ได้กรอกไว ้

- ส่วนท่ี ② ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เฉพาะโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้น โดยกด

เลือก   เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ จากส านักงานนโยบาย

① 

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

การจัดท า EIA ต้องระบุช่ือโครงการ เลขที่หนังสือเห็นชอบ และลงวันที่หนังสือ

เห็นชอบ ในกรณีที่มีหลายโครงการสามารถกดที่เคร่ืองหมาย  เพื่อเพิ่มรายการ

และกดท่ีเคร่ืองหมาย  หากต้องการลบรายการ 

รูปที่ 12 

การผลติ (รูปที่ 12) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- จ านวนวันท่ีมีการผลิตและการหยุดผลิตในรอบ 6 เดือน (หยุดการผลติ 

หมายถงึ หยุดกระบวนการผลิตทั้งหมดของโรงงาน) 

 

 

 

http://eia.onep.go.th/
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- รายการวัตถุดิบหลัก ระบุประเภทวัตถุดิบและปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน 

- รายการผลิตภัณฑ์ และรายการวัตถุพลอยได้ ระบุประเภทรายการ ปริมาณ

ผลิตเฉลีย่ต่อเดือน และปริมาณผลิตสงูสุดต่อเดือน 

- รายการวัตถุดิบ/ผลิตภณัฑ์/วตัถุพลอยได ้สามารถ สามารถกด  เพื่อ 
“เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการได้ 

หมายเหต ุ

ส่วนท่ี  ระยะเวลาการผลติ ในกรณีที่มีการผลิตไมแ่น่นอน ให้รายงานจ านวน ชั่วโมง/

วัน ในกรณีปกติ เช่น ในรอบ 6 เดือน มีการผลิตรวม 90 วัน มีการท างานหนึง่กะ คือ 8 

ช่ัวโมง/วัน และ 5 วัน/สัปดาห์ ดังนั้นควรรายงานดังนี้  

- ระยะเวลาการผลิต 5 วัน/สปัดาห ์  จ านวน 8 ช่ัวโมง/วนั  

- หยุดการผลติ  (26 สปัดาห์) x (5 วัน/สัปดาห์) – (90 วัน) = 40 วัน 
 

ส่วนที่  ปริมาณการใช้/การผลิตเฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง ปริมาณการใช้

วัตถุดิบ/ปริมาณการผลิตต่อระยะเวลาการผลิตจริง เช่น โรงงานมีปริมาณการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังข้อมูลตัวอย่าง ดังนั้นในการ

รายงานข้อมูลคร้ังที่ 1 (ข้อมูลของเดือนมกราคม – มิถุนายน) โรงงานต้อง

รายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ A เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 1500 กก./4 เดือน = 375 

กก./เดือน 
 

ปริมาณการผลิต มกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม รวม 

ผลิตภัณฑ์ A (กก.) 300 500 250 450 1500 
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ส่วนท่ี  ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือน หมายถึง ปริมาณการผลิตในระยะเวลา 

1 เดือนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในเดือนต่างๆในรอบการรายงาน 

เช่น โรงงานมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ A ในการผลิตรวม 4 เดือน ดังข้อมูล

ตัวอย่าง ดังนั้นในการรายงานข้อมูลคร้ังที่ 1 (ข้อมูลของเดือนมกราคม – 

มิถุนายน) โรงงานต้องรายงานปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือนของผลิตภัณฑ์ A 

คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 500 กก. 
 

 

รูปที่ 13 

แหลง่น้ าดิบเพื่อใช้ในโรงงาน (รูปที่ 13) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

- ปริมาณที่ใช้เฉลี่ยต่อวันแยกตามแหล่งน้ าดิบ จากน้ าประปา น้ าบาดาล  

น้ าทะเล หรือแหล่งน้ าผิวดินอื่นๆ โดย “ปริมาณที่ใช้เฉลี่ย” หมายถึง 

ปริมาณน้ าดิบที่ใช้เฉลี่ยต่อระยะเวลาที่ใช้จริง มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วัน 

- ปริมาณที่ใช้สูงสุดต่อวันแยกตามแหล่งน้ าดิบ จากน้ าประปา น้ าบาดาล  

น้ าทะเล หรือแหล่งน้ าผิวดินอื่นๆ  โดย “ปริมาณที่ใช้สูงสุด” หมายถึง 

ปริมาณน้ าดิบที่ใช้ใน 1 วันท่ีมีปริมาณสูงที่สุด เมื่อเทียบจากวันอ่ืนๆ 
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- วิธีการวัดปริมาณการใช้น้ าจากแหล่งน้ าดิบต่างๆ   กรุณาเลือก

อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ใช้มิเตอร์วัด หรือใช้การประมาณการโดยการ

ค านวณ  

- กรณีโรงงานไม่ได้บันทึกสถิติการใช้น้ าเป็นรายวัน อนุโลมให้ใช้ข้อมูลราย

เดือนมาเฉลี่ยต่อวันท่ีมีการใช้น้ าได้ 
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 รูปที่ 14  

 

 

 

แหลง่ก าเนดิน้ าเสยี (รูปที่ 14) ต้องกรอกรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- ส าหรับโรงงานท่ัวไป ต้องรายงานปริมาณน้ าเสียเฉลีย่ต่อวัน โดยระบุแยกตาม

แหลง่ก าเนดิน้ าเสยี เช่น น้ าเสียจากกระบวนการผลติ จากระบบหล่อเย็น จาก

หม้อน้ า ส านักงาน โรงอาหาร หรือน้ าเสยีจากกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโรงงาน 

และต้องระบุวิธีการจัดการน้ าเสยีจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  
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- ส าหรับโรงงานบ าบัดน้ าเสีย หรือโรงงานล าดับท่ี 101 ต้องรายงานปริมาณ

น้ าเสยีที่รับมาจากโรงงานอื่นๆ เพื่อน ามาบ าบัด รวมท้ังปริมาณน้ าเสยีที่เกิดขึ้น

จากกิจกรรมภายในโรงงานเองโดยต้องระบุวิธีการจดัการน้ าเสยีทั้งหมดด้วย 

หมายเหต ุ

- “ปริมาณที่เกิดข้ึนเฉลี่ย” หมายถึง ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อระยะเวลา

ที่เกิดขึ้นจริง มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วัน 

- “ปริมาณที่เกิดขึ้นสูงสุด” หมายถึง ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นสูงที่สุดใน 1 วัน 

เมื่อเทียบจากวันอื่นๆ ในรอบรายงาน 

- “ข้อมูลแหล่งก าเนิดน้ าเสีย” ใน รว.1 จะสัมพันธ์กับ “แหล่งที่มาของน้ าเสีย” 

ใน รว.2 ข้อ 2 

- น้ าเสียทุกประเภทต้องระบุวิธีการจัดการ ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า  

1 รายการ ในกรณีที่โรงงานมีวิธีการจัดการอื่นๆ ให้เลือกช่อง “99 อื่นๆ” 

แล้วระบุวิธีการจัดการลงในช่องว่างด้านล่าง 
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รูปที่ 15 

การจัดการน้ าเสีย (รูปที่ 15) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้

- จ านวนระบบบ าบดัน้ าเสียและจุดระบายน้ าทิง้ออกนอกโรงงาน 
- ปริมาณน้ าเสยีทั้งหมดเฉลีย่รายวัน 
- การจัดการน้ าเสียหรือน้ าทิ้งภายในโรงงาน ได้แก่ ปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้

ใหม่ภายในโรงงาน กักเก็บภายในโรงงาน หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตรภายในโรงงาน 

หมายเหตุ : จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียจะเท่ากับ จ านวนแบบ รว.2 โดยจุดระบาย 
น้ าเสียหรือน้ าทิ้ง จะถูกระบุตามน้ าเสียหรือน้ าทิ้งที่ออกจากแต่ละระบบบ าบัดน้ าเสี ย 
ซึ่งสัมพันธ์กับ รว.2 ข้อ 3 
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- ปริมาณน้ าเสยีที่ระบายออกนอกโรงงาน ไปยงัแหลง่น้ าได้แก่ การระบายสู่
สิ่งแวดล้อมและสง่ระบบบ าบดัภายนอกโรงงาน 
o กรณีที่เลือก “ระบายสูพ่ื้นทีก่ารเกษตรฯ” ต้องระบุวิธีการขนส่งด้วย 
o กรณีที่เลือก “สง่ระบบบ าบัดน้ าเสยีรวม” ต้องระบนุิคม/เขต

ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม พร้อมเลข
ทะเบียนโรงงาน สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 
รายการได ้

o กรณีที่เลือก “สง่โรงงานที่รับบ าบัด” ต้องระบเุลขทะเบียนโรงงาน 
และวิธีการขนส่ง สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 
รายการได ้

- สามารถเลือกวิธีการจดัการน้ าเสยีหรือน้ าทิง้อื่นๆ ได ้
 

 
รูปที่ 16 

ปล่องที่ระบายมลพิษอากาศ (รูปที่ 16) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

- จ านวนปล่องระบายมลพิษและหอเผาทิ้งทัง้หมด 

- จ านวนปล่องที่ใช้งานระบายมลพิษอากาศ และปล่องที่ไมใ่ด้ระบายมลพิษ

อากาศ โดยไม่นับรวมหอเผาทิ้ง (flare) ในรอบ 6 เดือนของการรายงาน 

 

หมายเหตุ : จ านวนปล่องทั้งหมดจะเท่ากับ จ านวนแบบ รว.3 ทั้งนี้ต้องรายงานในแบบ 

รว.3 ทั้งที่ระบายและไม่ได้ระบายมลพิษอากาศจากปล่อง 
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รูปที่ 17 

บุคลากรดา้นสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 17) ต้องกรอกรายละเอียด ดงันี ้

- โรงงานต้องระบุว่าเป็นโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้

จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนดชนิดและขนาดของ

โรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติงานประจ า และ

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่2) 

พ.ศ.2554 
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- ในกรณีเป็นโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมฯ ต้องระบุช่ือ-สกุล

ของบุคลากร หรือช่ือบริษัทที่ปรึกษา ที่ท าหน้าควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพิษ

น้ า และอากาศให้กับโรงงาน ซึ่งบุคคล/บริษัทดังกล่าวต้องได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมกับทางโรงงานแล้วเท่านั้น  

ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การขึ้นทะเบียนบุคลากร

ทางด้านสิ่งแวดล้อมฯ Link: http://nsers.diw.go.th/diw ทั้งนี้ผู้ควบคุม

ระบบบ าบัดฯ  บริษัทที่ปรึกษา อาจควบคุมได้ทั้งระบบบ าบัดมลพิษน้ าและ

อากาศ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งตามประเภทที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไว้ 

- ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และผู้ปฎิบัติงานประจ าระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

ใหก้รอกเลขประจ าตัวประชาชน 

- ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษที่ขึ้นทะเบียนบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมของ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้กรอกเลขทะเบียนผู้ควบคุม  

 

หมายเหตุ : กรณีโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องมีบุลคากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

ไม่ต้องกรอกรายละเอียดในตาราง ทั้งนี้หากมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงาน และมีความประสงค์จะกรอกข้อมูล ก็สามารถด าเนินการได้ 

 

 

 

 

http://nsers.diw.go.th/diw
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รูปที่ 18 

ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 18) 

ส่วนท่ี  โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ 
ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดท ารายงาน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา เช่น ช้ีแจงการตรวจวัดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
และแนวทางแก้ไขของทางโรงงาน  ปัญหาของระบบบ าบัดที่ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ เป็นต้น 

ส่วนที่  โรงงานที่เข้าข่ายตามข้อ 5.1 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ที่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน (ข้อ 6 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
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คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นผู้ลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

หมายเหตุ : กรณีมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ าและมลพิษอากาศ มากกว่า 1 คน ให้
โรงงานเลือกมาเพียง 1 คน เป็นผู้จัดท ารายงาน 

           

 
รูปที่ 19 

 

จากรูปที่ 19 เมื่อท าการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว.1 ครบถ้วนแล้ว กรุณาเลือกปุ่ม 

- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบนัทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ เมื่อกดบันทึกแล้วระบบจะ

เปลี่ยนเป็นรายงานหน้าถัดไปให้อัตโนมัต ิ

- ปุ่ม “กรอกรำยงำนต่อไป” จะไปยงัหนา้แบบรายงานถัดไป (ควรกดบันทึกก่อน

ทุกคร้ังก่อนกรอกรายงานต่อไป) 

- ปุ่ม “กลับไปหนำ้สรุปรำยงำน” จะไปยงัหนา้รวมรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ต้องสง่ สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนกไ็ด้ ดังรูปที่ 44 
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- ในกรณีที่เลือก “กรอกรายงานต่อไป” หรือ “กลับไปหนา้สรุปแบบรายงาน” 

ระบบจะข้ึนกล่องข้อความ (pop-up) เพื่อเตือนให้ท่านท าการบันทึกข้อมูล

ก่อน หากต้องการไปหน้าอื่นๆ โดย 

ไม่ต้องการบันทึกข้อมูลก่อน ให้เลือก “Cancel” ในกล่องข้อความ 
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แบบรายงานมลพิษน้ า (รว.2)  

 
รูปที่ 20 

รูปที่ 21 แสดงข้อมลูทั่วไปเมือ่เร่ิมต้นกรอกแบบรายงานมลพิษน้ า ในรว.2 

ส่วนท่ี  โรงงานสามารถเพิ่ม หรือลบแบบรายงาน หรอืท าการคัดลอก
รายงานได้เองตามจ านวนแบบที่ต้องการรายงาน จากรูปตวัอย่างหมายถึง
ปัจจุบนัอยู่ในหนา้แบบรายงานระบบบ าบัดน า้เสยี ที่ 1 ซึง่มีท้ังสิ้น 2 ระบบ 

ส่วนท่ี  ระบบจะเติมข้อมลูช่ือโรงงานและทะเบียนโรงงานเลขท่ีโดย

อัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกในเมนู “ข้อมูลโรงงาน” 

 

หมายเหตุ : 1. เฉพาะรายงานฉบับท่ี 1 จะไมส่ามารถลบออกจากระบบได ้

      2. “ระบบบ าบัดน้ าเสยีที”่ ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 1,2,3,..... เป็นต้น 
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รูปที่ 21 

 

ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย (รูปที่ 21) ต้องกรอกรายละเอียดดังนี ้

- ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยให้เลือกว่า “ไม่มีระบบบ าบัดฯ” หรือ  

“มีระบบบ าบัดน้ าเสีย”  

o ในกรณีที่โรงงานไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสยีภายในโรงงานหรือส่งน้ าเสยีไป

บ าบัดภายนอก ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในข้อ 3 , 7 (กรณีน้ าเสยีระบาย

ออกนอกโรงงานหรือส่งบ าบดัน้ าเสียในนิคมอุตสาหกรรม/เขต

ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม หรือส่งโรงงานล าดบัที่ 101 หรือ 



 

44 

ส่งโรงงานอื่นๆ) หรือข้อ 8 (กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน) ใน

แบบรายงาน  

o ในกรณีที่โรงงานมีระบบบ าบดัน้ าเสียและเข้าข่ายทีต่้องรายงาน รว.2 

ต้องกรอกข้อมูลในรายงานขอ้ 2 ถึง 7 หรือ ข้อ 8 

o ในกรณีที่โรงงานมีระบบบ าบดัน้ าเสีย แต่ไม่เขา้ขา่ยที่ต้องรายงาน

สามารถเลือกได้ว่าจะรายงานข้อมูลในข้อ 2 ถงึ 8 หรือไม ่

- “ชนิดของระบบบ าบัดน้ าเสยี” ต้องรายงานเรียงตามหนว่ยระบบบ าบัด โดย

เลือก  เรียงตามล าดบัหนว่ยบ าบัด หากนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือ 

“อื่นๆ” โปรดระบุรายละเอียด 

- ระบุแหล่งที่มาของน้ าเสีย โดยเลือกได้มากกว่า 1 แหลง่ (จะสัมพันธ์กับข้อมูลที่

กรอกใน รว.1 ข้อ 4) 

- รายงานปริมาณน้ าเสยี ระยะเวลาการเดินระบบ และระยะเวลาการหยุดเดิน

ระบบในรอบ 6 เดือน โดยแจ้งสาเหตุของปญัหาที่ท าให้การท างานของระบบ

บ าบัดผิดปรกติและการแก้ไข 
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รูปที่ 22 

การจัดการน้ าเสีย (รูปที่ 22) ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- การจัดการน้ าเสียหรือน้ าทิ้งภายในโรงงาน ได้แก่ ปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้

ใหม่ภายในโรงงาน กักเก็บภายในโรงงาน หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตรภายในโรงงาน 

- การจัดการน้ าเสียหรือน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน ไดแ้ก่ การระบายสู่
สิ่งแวดล้อมและสง่ระบบบ าบดัภายนอกโรงงาน 
o กรณีที่เลือก “ระบายสูพ่ื้นทีก่ารเกษตรฯ” ต้องระบุวิธีการขนส่งด้วย 



 

46 

o กรณีที่เลือก “สง่ระบบบ าบัดน้ าเสยีรวม” ต้องระบนุิคม/เขต
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม พร้อมเลข
ทะเบียนโรงงาน สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 
รายการได ้

o กรณีที่เลือก “สง่โรงงานที่รับบ าบัด” ต้องระบเุลขทะเบียนโรงงาน 
และวิธีการขนส่ง สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” 
รายการได ้

- สามารถเลือกวิธีการจดัการน้ าเสยีหรือน้ าทิง้อื่นๆ ได้ 
หมายเหตุ : 1. “จุดระบายที”่ ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 1,2,3,.....เป็นต้น 

     2. กรณีมีระบบบ าบัดน้ าเสียมากกว่า 1 ระบบ และจุดระบายเป็นจุด

เดียวกัน ให้กรอกตัวเลขจุดระบายให้เหมือนกนั และสามารถรายงานผลตรวจวัดคา่

เดียวกันได้ในแตล่ะระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
รูปที่ 23 

จากรูปที่ 23 โรงงานต้องรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยและการใช้สารเคมี/
สารชีวภาพชนิดต่างๆในระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยรายงานข้อมูลการใช้เฉลี่ยต่อเดือนที่มี
การเดินระบบ และ สามารถกด  เพื่อ “เพิ่ม” หรือ “ลด” รายการสารได้ 
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รูปที่ 24 

 
 จากรูปที่ 24 เคร่ืองหมายในช่องวันท่ีเก็บตัวอย่าง 

- เคร่ืองหมาย (=) หมายถึงค่าที่รายงานเป็นปริมาณสารเจือปนที่สามารถ

ตรวจวัดได้จริงตามวิธีมาตรฐาน 

- เคร่ืองหมาย (<) หมายถึงค่าที่รายงานเป็นมีปริมาณความเข้มข้นของ 

สารเจือปนน้อยกว่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุดที่เคร่ืองสามารถตรวจวัดได้ หรือมีค่าความ

เข้มข้นต่ ากว่า Detection limit 

- เคร่ืองหมาย (Not Detected : ND) หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่า 
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รูปที่ 25 

กรณีมีระบบบ าบัดน้ าเสีย กฎหมายก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

ปริมาณสารมลพิษของน้ าเสียก่อนเข้าและออกจากระบบบ าบัดอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 

ท าให้ในหนึ่งรอบการรายงานต้องแจ้งผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 2 คร้ัง ดังรูปที่ 25 

“พารามิเตอร์ท่ีต้องรายงาน” โรงงานต้องรายงานมลพิษน้ า ดังนี้ 

- พารามิเตอร์พื้นฐาน เช่น บีโอดี ซีโอดี ความเป็นกรดด่าง  

สารแขวนลอย 

- โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ าเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะ 

หนักเจือปน 
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- พารามิเตอร์อื่นๆ ตามคุณลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง 

ที่ก าหนดใน EIA ที่ก าหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการที่กฎหมาย

ก าหนดเช่นกัน 

“เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ” ในกรณีที่ท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์โดย

ห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัดของรัฐบาล ให้ระบุช่ือหน่วยงานของห้องปฏิบัติการ แต่ถ้า

เป็นห้องปฏิบัติการเอกชนต้องระบุเป็น “เลขที่ห้องปฏิบัติการ” ที่ได้รับอนุมัติจากกรม

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

  “วิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์” ระบบจะมีวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ ซึง่แตกตา่ง

กันไปตามชนิดพารามิเตอร์ให้เลือก (ภาคผนวก) หากใช้วิธีอื่นๆที่ไม่ใช้วิธีมาตรฐานที่

ก าหนดให้เลือก “วิธีอื่นๆ”  

หมายหตุ : กรณีในรอบ 3 เดอืน เก็บตัวอย่างน้ ามากกวา่ 1 คร้ัง ให้โรงงานเลือกค่า

ตรวจวัด ซึง่เป็นคา่จริง เพยีง 1 ค่า  (ไม่ใช่ค่าเฉลีย่) มารายงาน 

http://www2.diw.go.th/research/html/lablist.html
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รูปที่ 26 

จากรูปที่ 26 ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณ

สารมลพิษของน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อยเดือนละคร้ัง ท าให้ในหนึ่งรอบ

การรายงานต้องแจ้งผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 6 คร้ัง ทั้งนี้ การรายงานผลวิเคราะห์

ต้องรายงานแยกตามจุดระบายน้ าทิ้ง (ซึ่งจะสัมพันธ์กับจ านวนจุดระบายที่ระบุไว้ในข้อ 

3 ของ รว.2) 
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หมายเหตุ : กรณีในรอบ 1 เดือน เก็บตัวอย่างน้ ามากกว่า 1 คร้ัง ให้โรงงาน

เลือกค่าตรวจวัด ซึ่งเป็นค่าจริง เพียง 1 ค่า  (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย) มารายงาน 

กรณีที่โรงงานมีการติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดค่าบีโอดีหรือซีโอดี ต้องระบุว่ามีการ

เช่ือมต่อสัญญาณไปที่หน่วยงานใด โดยระบุได้มากกว่า 1 หน่วยงาน หรือเลือก “ไม่เข้า

ข่ายต้องส่งรายงานให้กับหน่วยงานภายนอก” ในกรณีที่ติดตั้งเคร่ืองแต่ไม่ได้ท าการ

เช่ือมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ 
 

 
รูปที่ 27 

 

จากรูปที่ 27 กรณีโรงงาน ไมม่ีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ าใน

บ่อสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 

 

หมายเหตุ : กรณีในรอบ 3 เดือน เก็บตัวอย่างน้ ามากกว่า 1 คร้ัง ให้โรงงาน

เลือกค่าตรวจวัด ซึ่งเป็นค่าจริง เพียง 1 ค่า  (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย) มารายงาน 
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รูปที่ 28 

ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 28) 

ส่วนท่ี  โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ 
ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดท ารายงาน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา  

ส่วนที่  โรงงานที่เข้าข่ายตามข้อ 5.1 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ที่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน (ข้อ 6 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นผู้ลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
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หมายเหตุ : กรณีมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า มากกว่า 1 คน ให้โรงงานเลือกมา
เพียง 1 คน เป็นผู้จัดท ารายงาน 

 

รูปที่ 29 

จากรูปที่ 29 เมือ่ท าการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว. 2 ครบถ้วนแล้ว กรุณาเลือกปุ่ม 

- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกคร้ังก่อน

กรอกรายงานต่อไป) 

- ปุ่ม “กรอกรำยงำนต่อไป” จะไปยงัหนา้แบบรายงานถัดไป ซึ่งจะเรียงล าดับ 

ดังนี้ แบบรายงาน รว. 2 ฉบับท่ี 1 ฉบับที ่2 ฉบบัที.่..  

- ปุ่ม “กลับไปหนำ้สรุปรำยงำน” จะไปยงัหนา้สรุปรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ต้องสง่ สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนกไ็ด้  

ค าแนะน า 

 ให้รายงานแบบ รว.3 ตามจ านวนปล่องระบายมลพิษอากาศ ที่ระบุในข้อ 6 ของ 

รว.1 ทั้งที่มีการระบายและไม่มีการระบายมลพิษอากาศ โดยไม่ต้องรายงานหอเผาทิ้ง 

(Flare) 
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แบบรายงานมลพิษอากาศ (รว.3) 

 

รูปที่ 30 

รูปที่ 30 แสดงข้อมูลทั่วไปเมื่อเร่ิมต้นกรอกแบบรายงานมลพิษอากาศ ในรว.3 

ส่วนที่  โรงงานสามารถเพิ่ม หรือลบแบบรายงาน หรือท าการคัดลอก
รายงานได้เองตามจ านวนแบบที่ต้องการรายงาน จากรูปตัวอย่างหมายถึง
ปัจจุบันอยู่ในหน้าแบบรายงานของปล่องที่ 1  
ส่วนที่  ระบบจะเติมข้อมูลช่ือโรงงานและทะเบียนโรงงานเลขที่โดย

อัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกในเมนู “ข้อมูลโรงงาน” 

 

หมายเหตุ : 1. เฉพาะรายงานฉบับท่ี 1 จะไมส่ามารถลบออกจากระบบได ้

      2. “ปล่องที่” ให้ระบุเปน็ตัวเลข เช่น 1,2,3.....เป็นต้น 
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รูปที่ 31 

รายงานลักษณะการใช้ปล่องในรอบ 6 เดือน (รูปที่ 31)  

1. กรณีไม่มีการระบายออกจากปล่อง ให้กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 2.1 และระบุสาเหตุ 

2. กรณีมีการระบายออกจากปล่อง 

2.1 ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานให้กรอกข้อมูลอย่างน้อยข้อ 2.1 และระบุสาเหตุ 

2.2 เข้าขา่ยต้องจัดท ารายงาน ให้กรอกข้อมูลทั้งหมด 

 
รูปที่ 32 
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ข้อมูลทางกายภาพของปล่อง (รูปที่ 32) ต้องกรอกรายละเอียดดังนี ้

- ช่ือปล่องระบายมลพิษอากาศสามารถตั้งเปน็ชื่อเฉพาะหรือช่ือเรียกที่ใช้กัน

ทั่วไปภายในโรงงานได ้

- รายงานการติดตัง้อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัต ิ

(CEMs) และการเช่ือมต่อสญัญาณไปยังหน่วยงานรัฐหรือหน่วยก ากับดูแล 

- ระบุพิกัดต าแหนง่ของปล่อง  

- ระบุลักษณะหน้าตัดปลายปล่อง และกรอกข้อมูลขนาด ระบบจะค านวณ

พื้นที่หนา้ตัดให้อัตโนมัติ หรือสามารถแก้ไขพืน้ที่หนา้ตัดได้ตามความเป็นจรงิ 

โดยอาจใช้ข้อมูลขนาดพืน้ทีห่น้าตดัปล่อง ณ จุดตรวจวัดได้ 

- ระบุความสูงของปล่องและอาคารข้างเคียงจากระดับผิวดนิ 

 
รูปที่ 33 

จากรูปที่ 33 รายงานข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ระบุความเร็วอากาศเสีย 

อุณหภูมิอากาศเสยี ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจรงิขณะตรวจวดั และ

อัตราการระบายอากาศเสียทีส่ภาวะมาตรฐาน 

 
รูปที่ 34 

จากรูปที่ 34 รายงานข้อมูลการใช้งานปล่อง โดยแจง้ระยะเวลาในการใช้งาน

ปล่องและข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ 



 

57 

 
รูปที่ 35 

 จากรูปที่ 35 รายงานแหล่งที่มาของสารเจือปนโดยระบุกระบวนการที่เป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษ และการใช้เช้ือเพลิงภายในกระบวนการดังกล่าว หากแหล่งที่มาของ

สารเจือปนคือหม้อน้ า ให้ระบุขนาดของหม้อน้ า (Design capacity) 

หมายเหตุ : ระบบปิดและระบบเปิด ตามค านิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

ดังนี ้

“ระบบปิด” หมายความว่า ระบบการเผาไหม เช้ือเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มี

การออกแบบใหมีการควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน 

หม้อเผาปูนซีเมนต หม้อน้ า เป็นต้น 

“ระบบเปิด” หมายความวา ระบบการเผาไหม เช้ือเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไมมี

การออกแบบ เพื่อควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน 

เตาเผาปูนขาว เตาหลอมโลหะ แบบคิวโปลา (Cupola) เป็นต้น 



 

58 

 
รูปที่ 36 

รายงานการใช้เช้ือเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษและระบายออกจากปล่อง ดังรูปที่ 36 

- ระบบจะข้ึนรายชื่อเดือนท้ัง 6 เดือนของรอบการรายงานนั้นๆ ให้อัตโนมัติ 

- “ชนิดเชื้อเพลิง” โรงงานสามารถรายงานการใช้เช้ือเพลิงที่แตกต่างกันในแต่ละ

เดือนได้สูงสุด 5 ชนิด โดยเลือกจาก Drop down ที่ก าหนดให้ 

- กรอกข้อมูล “ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงต่อเดือน”  

- กรอกข้อมูลค่า “ปริมาณความร้อนเช้ือเพลิง” หรือค่าความร้อนเช้ือเพลิง 

(ภาคผนวก) และ “ค่าสัดส่วนความร้อน” 
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 กรณีโรงงานมีการใช้เช้ือเพลิงชนิดเดียวในเดือนนั้นๆ ให้กรอกค่า เป็น 1 

 กรณีมีการใช้เช้ือเพลิงตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปให้กรอกสัดส่วนความร้อนเป็น

ทศนิยมค านวณตามตัวอย่างด้านบน โดยต้องมีผลรวมเท่ากับ 1   

 หลักการคือ ให้น าปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 2 ชนิดขึ้นไปนั้นมาคูณกับปริมาณเช้ือเพลิง

ต่อหนึ่งหน่วย  และท าให้หน่วยเท่ากันก่อน จึงมาหาสัดส่วนความร้อนซึ่งกันและกัน 

ตัวอย่างการค านวณค่าสัดส่วนความร้อน 

โรงงานใช้ถ่านหิน 20% แกลบ 50% กะลาปาล์ม 30%  

สมมต ิค่าความร้อนเชื้อเพลิงต่อหนึ่งหน่วยมีค่า ดังน้ี (หน่วยต้องเหมอืนกัน) 

ถ่านหิน มีค่าความร้อน 5,000 kcal/kg 

แกลบ มีค่าความร้อน 3,500 kcal/kg 

กะลาปาล์ม มีค่าความร้อน 4,400 kcal/kg 

ดังนั้น  

ค่าสัดส่วนความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านหิน   

= 5,000 x 0.2 = 1,000 = 24.57%    0.2457 

ค่าสัดส่วนความร้อนของเชื้อเพลิงแกลบ    

= 3,500 x 0.5 = 1,750 = 43.00%   0.4300 

ค่าสัดส่วนความร้อนของเชื้อเพลิงกะลาปาล์ม  

= 4,400 x 0.3 = 1,320 = 32.43%    0.3243 

โดย 

0.2457+0.4300+0.3243 = 1 (ผลรวมของค่าสัดส่วนความร้อนของเช้ือเพลิงทั้งหมดต้องมีค่าเท่ากับ 1) 
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รูปที่ 37 

จากรูปที่ 37 โรงงานต้องระบุว่ามีระบบบ าบัดมลพิษอากาศภายในโรงงาน

หรือไม่ ในกรณีที่มีระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ใหร้ายงานเรียงตามล าดับหน่วยบ าบัด ซึ่ง

สามารถเลือกจาก Drop down ที่ก าหนดให้ และสามารถกด   เพื่อ “เพิ่ม” หรือ 

“ลด” รายการหน่วยบ าบัดได้ กรณีมีการใช้สารเคมีให้ระบุชนิดและปริมาณการใช้เฉลี่ย

ต่อเดือนที่มีการเดินระบบ กรณีที่ไม่มีการใช้สารเคมีให้เว้นว่างไว้ 
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รูปที่ 38 

จากรูปที่ 38 กฎหมายก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณ

สารเจือปนในอากาศ ที่ระบายออกจากปล่องอย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง ท าให้ใน 

หนึ่งรอบการรายงานต้องแจ้งผลวิเคราะห์หนึ่งคร้ัง 

 “พารามิเตอร์มลพิษอากาศท่ีต้องรายงาน” แตกต่างกันตามเช้ือเพลิงใน

กระบวนการเผาไหม้ดังนี้ 
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- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเช้ือเพลิง ให้

รายงานอย่างน้อย ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (TSP) 

- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิง ให้รายงานอย่าง

น้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซอื่นๆ ยกเว้นก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิง ให้

รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NOx) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

- กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอ่ืนใด ให้รายงานพารามิเตอร์ตามที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ” ในกรณีที่ท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์โดย

ห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัดของรัฐบาล ให้ระบุช่ือหน่วยงานของห้องปฏิบัติการ กรณี

เป็นห้องปฏิบัติการเอกชนต้องระบุเป็น “เลขที่ห้องปฏิบัติการ” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม Link: https://goo.gl/X26SqK 

“วิธีการได้มาของข้อมูล” ให้ระบุวิธีการได้มาของข้อมูลพารามิเตอร์แต่ละ

ชนิด โดย 

- Measurement (M) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดวิเคราะห์

โดยใช้วิธีมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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- Calculation (C) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการค านวณ โดยใช้วิธีการ

ค านวณที่ยอบรับในระดับสากล ได้แก่ (ก) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย

สารมลพิษ (Emission Factors) ของสารมลพิษชนิดนั้นๆ (ข) ใช้การ

ค านวณทางวิศวกรรม (ค) ใช้สมดุลมวล (Mass Balance) 

ทั้งนี้การรายงานให้รายงานทุกปล่องที่เข้าข่ายต้องรายงานทุก 6 เดือน 

“ค่าปริมาณสารเจือปน” ให้ระบุค่าที่ท าการตรวจวัดได้เพื่อรายงานผล ดังนี้ 

- เคร่ืองหมาย (=) หมายถึงค่าที่รายงานเป็นปริมาณสารเจือปนที่สามารถ

ตรวจวัดได้จริงตามวิธีมาตรฐาน 

- เคร่ืองหมาย (<) หมายถึงค่าที่รายงานเป็นมีปริมาณความเข้มข้นของ 

สารเจือปนน้อยกว่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุดที่เคร่ืองสามารถตรวจวัดได้ หรือมีค่าความ

เข้มข้นต่ ากว่า Detection limit 

- เคร่ืองหมาย (Not Detected : ND) หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่า 

  “วิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์” ระบบจะมีวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่าง

กันไปตามชนิดพารามิเตอร์ให้เลือก (ภาคผนวก) หากใช้วิธีอื่นๆที่ไม่ใช้วิธีมาตรฐานที่

ก าหนดให้เลือก “วิธีอื่นๆ”  

หมายเหตุ : กรณีในรอบ 6 เดือน เก็บตัวอย่างอากาศมากกว่า 1 คร้ัง ให้โรงงานเลือก

ค่าตรวจวัด ซึ่งเป็นค่าจริง เพียง 1 ค่า (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย) มารายงาน 
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รูปที่ 39 

กรณีโรงงานต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้

ด าเนินการกรอกข้อมูลการระบายมลพิษอากาศในข้อ 8 ด้วย 

 

 
รูปที ่40 
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ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 40) 

 โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ 
ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดท ารายงาน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา  

ส่วนที่  โรงงานที่เข้าข่ายตามข้อ 5.1 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ที่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน (ข้อ 6 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอ านาจ และผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นผู้ลงนามรับรองแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

หมายเหตุ : กรณีมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ มากกว่า 1 คน ให้โรงงาน
เลือกมาเพียง 1 คน เป็นผู้จัดท ารายงาน 
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รูปที่ 41 

จากรูปที่ 41 เมื่อท าการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว. 3 ครบถ้วนแล้ว กรุณา

เลือกปุ่ม 

 

- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกคร้ังก่อน

กรอกรายงานต่อไป) 

- ปุ่ม “กรอกรำยงำนต่อไป” จะไปยงัหนา้แบบรายงานถัดไป ซึ่งจะเรียงล าดับ 

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

- ปุ่ม “กลับไปหนำ้สรุปรำยงำน” จะไปยงัหนา้รวมรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ต้องสง่ สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนกไ็ด้  
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แบบรายงานผลการตรวจวดัการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม (รว.3/1) 

ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การรายงานผลการตรวจวัดการ

ร่ัวซึมของสารอินทรีย์ ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ระบกุรอบเวลาในการรายงานและคร้ังที่รายงาน ดังนี้ 

ส่งรายงาน  

- รว.3/1 รอบที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม รอบที่ 2 

(ก.ค.-ธ.ค.) ภายใน 31 มกราคมของปีถัดไป   

ทั้งนี้ กรณีโรงงานต้องจัดท ารายงาน รว.3/1 ด้วย ให้เข้าสู่ระบบ (Log in)  

อีกคร้ัง เพื่อท าการส่งรายงาน 

 

 
รูปที่ 42 

ระบบจะเติมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอก

ในเมนู “ข้อมูลโรงงาน” 
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รูปที่ 43 

ข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (รูปที่ 43) ต้องกรอกรายละเอียด ดังนี ้

- รายงานข้อมูลปริมาณรวมของสารอินทรีย์ระเหยที่มีหรือใช้ในกระบวนการผลิต 

มีหน่วยเป็นตันต่อปี  

- รายงานจ านวนอุปกรณ์ที่เข้าข่ายต้องตรวจวัดและที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ตรวจวัดตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

- รายงานจ านวนอุปกรณ์ที่ตรวจวัดในรอบรายงานตามประเภทอุปกรณ์ 

ที่ตรวจวัด 

- ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOCs) ในรูปมีเทนที่ร่ัวซึมจากอุปกรณ์  
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-  
รูปที่ 44 

ปัญหาอุปสรรคและการรับรองรายงาน (รูปที่ 44)  

 โรงงานสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจวัด วิเคราะห์สารมลพิษ 
ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดท ารายงาน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับทราบปัญหา  

 การรับรองรายงานให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานเป็นผู้รับรองรายงาน  

 

รูปที่ 45 

จากรูปที่ 45 เมื่อท าการกรอกข้อมูลการรายงานในแบบ รว.3/1 ครบถ้วนแล้ว กรุณา

เลือกปุ่ม 

- ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ (ควรบันทึกก่อนทุกคร้ังก่อน

กรอกรายงานต่อไป) 
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- ปุ่ม “กลับไปหนำ้สรุปรำยงำน” จะไปยงัหนา้รวมรายงานทุกประเภทท่ีโรงงาน

ต้องสง่ สามารถเลือกกรอกแบบรายฉบับไหนก่อนกไ็ด้  

 

11. เมนู “สรุปรายงาน” 

เมื่อมีการกรอกข้อมูลแบบรายงานบางฉบับแล้วและยังไม่สมบูรณ์ หน้าสรุปรายงาน

จะขึ้นสถานะการตรวจสอบของรายงานแต่ละฉบับที่โรงงานต้องส่ง ดังรูปที่ 41 โดยจะ

แสดงสถานะ ดังนี้ 

“กรอกแบบฟอร์ม” ซึ่ งหมายถึง รายงานฉบับนั้นๆ อยู่ระหว่างการกรอก

แบบฟอร์ม  

“ยังไม่กรอก” หมายถึง รายงานฉบับท่ีโรงงานต้องจัดท าแต่ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

ใดๆ ด้านล่างจะมีข้อความเตือน  

“กรอกรายงานยังไม่ครบทุกฉบับ” เพื่อแจ้งให้โรงงานทราบและด าเนินการจัดท า

รายงานต่อไปให้สมบูรณ์ 
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รูปที่ 46 

โรงงานสามารถเลือก “ดูรายละเอียด” เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขรายละเอียดข้อมูลใน

แบบรายงานฉบับต่างๆ ได้ และเม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกฉบับแล้ว ปุ่ม  

จะปรากฏให้กดเพื่อยืนยันการจัดส่งชุดรายงานทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมตรวจรับรายงานและพิจารณาผล 

 

เมื่อโรงงานมีการจัดท าแบบรายงานบางส่วนแล้ว แต่มีการออกจากระบบ  

(log out) ไปก่อนท่ีจะด าเนินการเสร็จ เมื่อท าการเข้าสู่ระบบใหม่อีกคร้ังจะปรากฏหน้า

สถานะรวมการรายงานตามรอบซึ่งจะบอกจ านวนฉบับและสถานะของการจัดท า  

ซึ่งโรงงานสามารถกดดูรายละเอียดเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ต่อไป 
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รูปที่ 47 

หมายเหตุ  

เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานกรอกข้อมูลรายงานทั้ง 3 แบบรายงานสมบูรณ์

แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งรายงานอีกคร้ัง เนื่องจากถ้าท่านด าเนินการ

ส่งรายงานแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในรอบการรายงานนั้น และรายงานจะถูก

ส่งไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรอการการพิจารณาตรวจสอบต่อไป โดยจะสามารถ

แก้ไขข้อมูลได้เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วไม่ผ่าน แต่หากท่านยัง 

ไม่ต้องการส่งรายงาน ท่านสามารถบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้ 

 

12. เมนู “สถานะการรายงาน” 

เมื่อผู้ประกอบกิจการด าเนินการส่งรายงานแล้ว หากมีการพิจารณาจาก

เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจะจัดส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ซึ่ง

ทางผู้ประกอบการสามารถเข้ามาตรวจดูผลและรายละเอียดแบบรายงานทุกฉบับที่

ด าเนินการส่งไปได้ซึ่งจะปรากฏสถานะให้ทราบ ดังรูปที่ 48 ซึ่งการแสดงผลจะ

เรียงล าดับตามปีและคร้ังที่ส่ง และสามารถสืบค้นได้จากประเภทแบบรายงานหรือ

สถานะการตรวจสอบ 
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รูปที่ 48 

หมายเหตุ 

สามารถเช็คสถานะการจัดส่งรายงานได้ที่หน้า “สถานะการรายงาน” 

 ในกรณีที่ท่านได้รับแจ้งว่า “ไม่ผ่าน” ต้องแก้ไขและส่งรายงานกลับมาภายใน 45 วัน  

นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่ท่านได้รับแจ้งว่า 

“ผ่าน” หมายถึง การส่งรายงานสมบูรณ์ไม่มีข้อแก้ไข 

เมื่อส่งรายงานจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมผ่านทาง E-mail ผู้ประสานงานที่แจ้งไว้ในเมนู “ข้อมูลโรงงาน” อย่างน้อย

2 คร้ัง ดังนี้ คร้ังที่ 1 เมื่อส่งรายงาน คร้ังที่ 2 เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งผลการ

พิจารณารายงาน 
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ข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งผลการพิจารณา 

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
เร่ือง แจง้ผลการส่งแบบรายงานชนดิและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน 
ประจ าปี 2558 คร้ังที่ 1 
 
ผลการพิจารณาคือ “ผ่าน” 
หมายเหต ุ
หากผลพิจารณา “ไม่ผ่าน” กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแกไ้ขแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน 
และท าการส่งแบบท่ีแก้ไขใหม่ ภายใน 45 วัน นับตัง้แต่วนัแจง้ผลรายงาน 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
เจ้าหน้าทีส่ านักเทคโนโลยนี้ าและสิง่แวดล้อมโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ติดต่อสอบถาม : 
ข้อกฎหมายและข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน ติดต่อ ส่วนมลพิษอากาศ ส านัก
เทคโนโลยีน้ าและสิง่แวดล้อมโรงงาน โทร. 02 202 4164 , 092 812 6232 
การใช้โปรแกรมส่งรายงานหรือการใช้งานระบบ ติดต่อ ศนูย์สารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม โทร 0 2 202 4129  
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13. เมนู “ประมวลผล” 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานมลพิษของ

โรงงานเทียบกับข้อมูลการรายงานของโรงงานอื่นๆ ที่เป็นประเภทโรงงานเดียวกัน โดย

ข้อมูลจะเปรียบเทียบการรายงานของโรงงานในรอบการรายงานในปัจจุบัน เทียบกับ

ช่วงข้อมูลโรงงานอื่นๆ ของรอบการรายงานก่อนหน้า 1 รอบ เลือกประเภทการ

ประมวลผลจากระบบสืบค้น 

 

รูปที่ 49 

จากรูปที่ 49 โรงงานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นเพื่อท าการเปรียบเทียบได้ 

ดังตัวอย่างที่ได้เลือกเปรียบเทียบ ค่าบีโอดี และฝุ่นละออง (TSP) ซึ่งจะแสดงตัวอย่าง

การเปรียบเทียบในรูปที่ 50-51 
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รูปที่ 50 

 
รูปที่ 51
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14. หัวข้ออ่ืนๆ 

14.1 เมนู “ตดิต่อสอบถาม” 

หากมีปญัหาหรือแนะน าสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์  

และอีเมล  

รูปที่ 52 
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14.2 เมน ู“ถาม-ตอบ”  

ท่านสามารถอ่านค าถาม-ค าตอบได้จากหนา้ดงักลา่ว 

 

รูปที่ 53 
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14.3 เมน ู“เอกสารเผยแพร”่ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เก่ียวข้องกับแบบรายงานจากหนา้ดงักลา่ว 

 

รูปที่ 54 
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14.4 เมนู “ตรวจสอบโรงงานท่ีต้องท ารายงาน (รว.)” 

ผู้ประกอบการโรงงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการส่งแบบรายงาน (รว.) จากหน้า

ดังกลา่ว   

 

ผู้ประกอบการโรงงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการส่งแบบรายงาน (รว.) ได้ดังน้ี 

โรงงานล าดับท่ี ชนิดและขนาดของโรงงาน  

1-107 

โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการชุบโลหะที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังตอ่ไปนี้ในกระบวนการ
ผลิตที่มนี้ าเสียกอ่นเข้าระบบบ าบัด ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ต่อวันขึน้ไป 

 สังกะสี  

 แคดเมียม  

 ไซยาไนด์  

 ฟอสฟอรัสทีอ่ยู่ในรูปของสารประกอบอนิทรีย์  

 ตะกั่ว  

 ทองแดง  

 บาเรียม  

 เซเลเนียม 

 นิเกิล  

 แมงกานีส  

 โครเมียม วาเลนซี 6 

 อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค  

 ปรอทและสารประกอบปรอท 

 
ใช ่
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โรงงานล าดับท่ี ชนิดและขนาดของโรงงาน  

1 - 107 
โรงงานที่มนี้ าเสียปนเป้ือนสารอนิทรีย์ และมีปริมาณน้ าเสียกอ่นเข้าระบบบ าบัด (Influent) ตั้งแต่ 500 ลบ.
ม.ต่อวนัขึน้ไป (ยกเว้นน้ าหล่อเย็น) หรอืโรงงานที่มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี ก่อนเข้าระบบ (BOD 
Load of Influent) ตั้งแต่ 100 กิโลกรมัต่อวันขึน้ไป 

 
ใช ่

1 – 107 

โรงงานที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดงัต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตที่มนี้ าเสียกอ่นเข้าระบบบ าบัด 
ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ต่อวนัขึน้ไป 
- สังกะส ี 
- แคดเมียม  
- ไซยาไนด์  
- ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์  
- ตะกัว่  
- ทองแดง  
- บาเรียม  
- เซเลเนียม 
- นิเกิล  
- แมงกานีส  
- โครเมียม วาเลนซี 6 
- อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค  
- ปรอทและสารประกอบปรอท 

 
ใช ่

1 - 107 

โรงงานที่มกีารใช้หม้อน้ า เฉพาะ 
1) โรงงานที่มีหมอ้น้ าเดี่ยวทีม่ีก าลังการผลิตไอน้ าตั้งแต ่10 ตันไอน้ าตอ่ชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ของเหลวหรอื
ของแข็งเป็นเชื้อเพลิง ทุกขนาด 
2) โรงงานที่มีหมอ้น้ าเดี่ยวทีม่ีก าลังการผลิตไอน้ าตั้งแต ่20 ตันไอน้ าตอ่ชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิง ทกุขนาด 

 
ใช ่

1 - 107 โรงงานที่มีหรือใช้สารอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นไป  
ใช ่

42, 44, 49 และ 
89 

โรงงานที่มีหรือใช้สารอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นไปและเป็น
โรงงานประเภท 42, 44, 49 และ 89 

 
ใช ่

11 (3) และ  
11 (4) 

โรงงานประกอบกจิการ เกี่ยวกับการท าน้ าตาลทรายดิบ หรอืน้ าตาลทรายขาว หรือน้ าตาลทรายขาวให้
บริสุทธิ์ ทกุขนาด 

 
ใช ่

11(6) 
โรงงานประกอบกจิการ เกี่ยวกับการผลิตน้ าตาลกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ 
คล้ายคลึงกัน ที่มกี าลังการผลิต ตั้งแต่ 20 ตนัต่อวนัขึน้ 

 
ใช ่
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โรงงานล าดับท่ี ชนิดและขนาดของโรงงาน  

16 
โรงงานประกอบกจิการผลิตสรุา แอลกอฮอล์ ที่มกี าลังการผลิตตั้งแต่ 40,000 ลิตรต่อเดือน 
(คิดเทียบที่ 24 ดีกรี) 

 
ใช ่

18 โรงงานประกอบกจิการผลิตไวน์ ทีม่ีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 600,000 ลิตรต่อเดอืน  
ใช ่

19(2) โรงงานประกอบกจิการผลิตเบียร์ ทีม่ีก าลังการผลิตตั้งแต่ 600,000 ลิตรต่อเดือน  
ใช ่

38(1) โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลติเย่ือจากไม้หรือวัสดุอืน่ ที่มกี าลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันตอ่วันขึ้นไป  
ใช ่

38(2) 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการท ากระดาษ กระดาษแข็งหรือกระดาษที่ใช้ในการกอ่สร้างชนิดที่ท าจาก
เส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร ์ทีม่ีก าลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวนัขึน้ไป 

 
ใช ่

42-48 

โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลติ คลอ-แอลคาไลนท์ี่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบในการผลิต
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2O3) โซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรนี (Cl2) 
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรนี (Bleaching Powder) ที่มกี าลังการผลิตสารแต่ละชนดิ 
หรือรวมกันตั้งแต่ 100 ตันต่อวนัขึน้ไป 

 
ใช ่

42(1) 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ ปิโตรเคมีทีม่ีกระบวนการผลิตทางเคมี และมกี าลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตัน
ต่อวันขึ้นไป 

 
ใช ่

42(1) 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ ปิโตรเคมีทีม่ีกระบวนการผลิตทางเคมี และมกี าลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตัน
ต่อวันขึ้นไป และมีหรอืใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป 

 
ใช ่

43(1) 
โรงงาน ที่ประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกนัหรอืก าจัดศัตรูพืช หรอืสัตวโ์ดย
ใช้กระบวนการเคมี หรอืประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้กระบวนการเคมี ทกุขนาด 

 
ใช ่

44 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลติยาง เรซินสงัเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร ์พลาสติกหรอืเสน้ใย
สังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว ที่มกี าลังการผลิตตัง้แต่ 100 ตันตอ่วนัขึ้นไป 

 
ใช ่

44 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวการผลิตยาง เรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสตกิหรือเสน้ใยสังเคราะห์
ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว ที่มกี าลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึน้ไป และมีหรอืใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต ่36 ตันตอ่ปีขึ้นไป 

 
ใช ่

49 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการกลัน่น้ ามันปิโตรเลียม ทุกขนาด  
ใช ่
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โรงงานล าดับท่ี ชนิดและขนาดของโรงงาน  

49 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการกลัน่น้ ามันปิโตรเลียม และมีหรือใช้สารอนิทรีย์ระเหยในกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต ่36 ตันตอ่ปีขึ้นไป ทกุขนาด 

 
ใช ่

54 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลติแกว้ เส้นใยแก้ว หรือผลติภัณฑ์แก้วที่มีเตาหลอม  
ใช ่

57(1) โรงงานประกอบกจิการผลิตปูนซีเมนต์ ทกุขนาด  
ใช ่

59, 64(2), 
64(10), 100(5) 

โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเหล็ก หรือเหล็กกล้า ที่มกี าลังการผลติตั้งแต ่100 ตันตอ่วัน 
ขึ้นไป ดังนี ้
1) เหล็กขึ้นต้นหรอืเหลก็ขัน้กลางที่มกีารถลงุ หลอม หลอ่ 
2) เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ ที่ม ี
   2.1) การรีดเหลก็ (Rolling) ทั้งการรดีรอ้นและรีดเย็น ยกเว้นการรีดขึน้รูปเย็น (Cold Roll Forming) 
และการรดีปรับสภาพผิว (Skin pass หรือ Temper rolling) 
   2.2) การทุบขึ้นรูปรอ้น (Hot forging) 
   2.3) การเคลือบผิว (ทั้งกรรมวิธจีุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธทีางไฟฟ้า กรรมวธิีทางเคมี และกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าเคมี) 
   2.4) การหลอ่เหลก็รูปพรรณ (Ferrous metal foundries) 

 
ใช ่

60 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการถลุงหรอืหลอมโลหะ ซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรอืเหล็กกล้า ที่มกี าลัง
การผลิตตั้งแต่ 50 ตันตอ่วันขึ้นไป 

 
ใช ่

88(2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่มกี าลังการผลิตตัง้แต่ 10 เมกกะวัตต์ขึ้นไป  
ใช ่

89 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการแยกหรอืแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด  
ใช ่

89 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการแยกหรอืแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด และมหีรือใช้สารอินทรีย์
ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันตอ่ปีขึ้นไป 

 
ใช ่

101 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมทีม่ีการเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน 
ทุกขนาด 

 
ใช ่

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมทกุขนาด  
ใช ่

105 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วทกุขนาด  
ใช ่
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106 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใชแ้ล้วหรอืของเสียทีเ่ป็นอนัตรายจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธกีารผลิตทางอุตสาหกรรมทกุขนาด ที่
เกี่ยวกับการรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรรี่เกา่ 

 
ใช ่

 

 ตรวจสอบ  
 

  

รายละเอียดการกรอกขอ้มูลในแตล่ะแบบรายงาน 
แบบรายงาน จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่ตรวจวดั EIA 

รว. 2 - น้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย
อย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 

- น้ าเสียหรือน้ าทิ้งออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียอย่างน้อยสามเดือน
ต่อคร้ัง  

- น้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน
อย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง  

- น้ าเสียที่ส่งบ าบัดภายนอกโรงงาน
ให้เก็บตัวอย่างน้ าในบ่อสุดท้าย
อย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง  

- กรณี ไม่ มี การระบายออกนอก
โรงงานให้ เก็บตัวอย่างน้ าในบ่อ
สุดท้ายอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 

- บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand) ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand) ความเป็นกรดและดา่ง 
(pH) และสารแขวนลอย (Suspended 
Solids) 

- โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ าเสียจาก
โรงงานประเภทที่มีโลหะหนกัเจือปน 

- พารามิเตอร์อื่นๆ ให้เป็นไปตามทีก่รม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- โรงงานที่ต้องจัดท า
รายงานวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้
ด าเนินการเพิ่มเติม
ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและ
มาตราการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

รว. 3 - การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บ
ตัวอยา่งอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องระบายอากาศของโรงงาน
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง 

- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือ
ของแข็งเป็นเชื้อเพลิง ใหรายงาน 
อยางนอยคาออกไซดของไนโตรเจนใน
รูปไนโตรเจนไดออกไซด (Oxide of 
Nitrogen as NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด
(Sulfur Dioxide) และฝนุละออง 
(Total Suspended Particulate) 

- กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ
เป็นเชื้อเพลิง ใหรายงานอยางนอยคา

- โรงงานที่ต้อง
จัดท ารายงาน
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
ให้ด าเนินการ
เพิ่มเติมตาม 
มาตรการป้องกัน
และแก้ไข
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แบบรายงาน จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่ตรวจวดั EIA 

ออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน
ไดออกไซด (Oxide of Nitrogen as 
NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur 
Dioxide) และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Carbonmonoxide) 

- กระบวนการเผาไหม้ที่ใชกาซอื่น ๆ 
ยกเว้นกา๊ซชีวภาพเปนเช้ือเพลิง ใหราย
งานอยางนอยคาออกไซดของ
ไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด
(Oxide of Nitrogen as NO2) และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Carbonmonoxide)  

- กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่น
ใด ใหรายงานพารามิเตอร์ให้เป็นไป
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและ
มาตราการติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

รว. 3/1 - ตรวจวัดข้อต่อหรือหน้าแปลน 
วาล์วแก๊ส วาลว์ของเหลว ทอ่ส่ง
ปลายเปิด ปั๊มส าหรับของเหลว 
เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ลดความ
คันส าหรับแก๊ส อุปกรณ์ลดความดัน
ส าหรับของเหลวจุดเกบ็ตัวอย่าง
สารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสม
ของเหลว ปีละ 1 ครั้ง 

- ให้รายงานปริมาณสารอินทรยี์ระเหย
รวม ในรูปมีเทน (Total Volatile 
Organic Compounds : TVOC, as 
Methane) ที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ ที่ต้อง
ตรวจวัดการร่ัวซึม  

- 
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 “แจ้งผลการตรวจสอบโรงงาน” ตรงตารางด้านล่าง 
ตารางที่ 1 ประเภทหรือชนิดโรงงานท่ีต้องจัดท ารายงานตามแบบ รว.1 - 3 

โรงงาน
ล าดับที ่

ชนิดและขนาดโรงงาน 

การจัดท ารายงาน 

ข้อมูลทั่วไป  
รว.1 

มลพิษน้ า  
รว.2 

มลพิษอากาศ  
รว.3 

1-107 โรงงานที่มีน้ าเสียปนเปื้อนสารอินทรีย ์และมีปริมาณน้ า
เสียก่อนเข้าระบบบ าบัด (Influent) ตั้งแต่ 500 ลบ.ม. 
ต่อวันขึ้นไป (ยกเว้นน้ าหล่อเย็น) หรือโรงงานที่มีปริมาณ
ความสกปรกในรูปบโีอดี ก่อนเข้าระบบบ าบัด (BOD 
Load of Influent) ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓   

1-107 

โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการชุบโลหะที่ใช้สารหรือ
องค์ประกอบของสารดังต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตที่มนี้ า
เสียก่อนเข้าระบบบ าบัด ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ตอ่วันขึ้นไป 

 สังกะสี  

 แคดเมียม  

 ไซยาไนด์  

 ฟอสฟอรัสทีอ่ยู่ในรูปของสารประกอบอนิทรีย์  

 ตะกั่ว  

 ทองแดง  

 บาเรียม  

 เซเลเนียม 

 นิเกิล  

 แมงกานีส  

 โครเมียม วาเลนซี 6 

 อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค  

 ปรอทและสารประกอบปรอท 

✓ ✓ ✓ 
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โรงงาน
ล าดับที ่

ชนิดและขนาดโรงงาน 

การจัดท ารายงาน 

ข้อมูลทั่วไป  
รว.1 

มลพิษน้ า  
รว.2 

มลพิษอากาศ  
รว.3 

1-107 โรงงานที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังต่อไปนี้ใน
กระบวนการผลิตที่มีน้ าเสียกอ่นเข้าระบบบ าบัด ตั้งแต่ 
50 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป 

 สังกะสี 

 แคดเมียม 

 ไซยาไนด์ 

 ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอนิทรีย์ 

 ตะกั่ว 

 ทองแดง 

 บาเรียม 

 เซเลเนียม 

 นิเกิล 

 แมงกานีส 

 โครเมียม วาเลนซี 6 

 อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค 

 ปรอทและสารประกอบปรอท 

✓ ✓  

1-107 โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ า เฉพาะ 

 โรงงานที่มีหม้อน้ าเด่ียวที่มกี าลังการผลติไอน้ า
ตั้งแต่ 10 ตันไอน้ าต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้
ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง 

 โรงงานที่มีหม้อน้ าเด่ียวที่มกี าลังการผลติไอน้ า
ตั้งแต่ 20 ตันไอน้ าต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ก๊าซ
เป็นเชื้อเพลิง 

✓   ✓ 

1-107 โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ใน
กระบวนการผลิตต้ังแต่ 36 ตันต่อปี ขึ้นปี 

✓   ✓ 
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โรงงาน
ล าดับที ่

ชนิดและขนาดโรงงาน 

การจัดท ารายงาน 

ข้อมูลทั่วไป  
รว.1 

มลพิษน้ า  
รว.2 

มลพิษอากาศ  
รว.3 

42-48 โรงงานที่ประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิต คลอ-แอล
คาไลน์ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบในการผลิต
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2O3) โซเดียมไฮดรอกไซต์ 
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) 
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน 
(Bleaching Powder) ที่มีก าลังการผลติสารแต่ละชนิด 
หรือรวมกันตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ 

11(3) และ 
11(4) 

โรงงานประกอบกจิการ เกี่ยวกับการผลติน้ าตาลทรายดิบ 
หรือน้ าตาลทรายขาว หรอืน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ทุก
ขนาด 

✓ ✓ ✓ 

11(6) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิตน้ าตาลกลูโคส 
เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกันที่มี
ก าลังการผลิตต้ังแต่ 20 ตันต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ 

16 โรงงานประกอบกจิการผลิตสุราแอลกอฮอล์ ที่มีก าลัง
การผลิตต้ังแต่ 40,000 ลิตรต่อเดือน 

✓ ✓ ✓ 

18 โรงงานประกอบกจิการผลิตไวน์ ที่มกี าลังการผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อเดือน 

✓ ✓ ✓ 

19(2) โรงงานประกอบกจิการผลิตเบียร์ ที่มกี าลังการผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อเดือน 

✓ ✓ ✓ 

38(1) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิตเยื่อจากไม้หรือ
วัสดุอื่น ที่มีก าลังการผลิตต้ังแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ 

38(2) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการท ากระดาษ กระดาษ
แข็งหรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนดิที่ท าจากเส้นใย
หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน
ต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ 

42(1) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับปโิตรเคมีทีม่ีกระบวนการผลิต
ทางเคมี และมีก าลังการผลิต ตั้งแต ่100 ตันต่อวันขึน้ไป 

✓ ✓ ✓ 
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โรงงาน
ล าดับที ่

ชนิดและขนาดโรงงาน 

การจัดท ารายงาน 

ข้อมูลทั่วไป  
รว.1 

มลพิษน้ า  
รว.2 

มลพิษอากาศ  
รว.3 

43(1) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิตสารออกฤทธิ์
หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช หรือสัตว์โดยใช้
กระบวนการเคมี หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
ปุ๋ยเคมีโดยใช้กระบวนการเคมีทุกขนาด 

✓ ✓ ✓ 

44 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วการผลิตยาง เรซิน
สังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกหรือเส้นใย
สังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว ที่มีก าลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตัน
ต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ 

49 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการกลัน่น้ ามัน
ปิโตรเลียมทุกขนาด 

✓ ✓ ✓ 

54 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิตแก้ว เส้นใยแกว้ 
หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ที่มีเตาหลอม 

✓   ✓ 

57(1) โรงงานประกอบกจิการผลิตปูนซีเมนต์ ทุกขนาด ✓   ✓ 

59, 64(2), 
64(10), 
100(5) 

 

โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับเหล็ก หรือเหล็กกล้า ที่มี
ก าลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันตั้งแต่ 100 ตันต่อวัน
ขึ้นไป ดังนี้ 
1) เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลางที่มีการถลุง หลอม 
หล่อ  
2) เหล็กขั้นปลาย ได้แก ่ที่ม ี 
2.1) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น 
ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold Roll Forming) และการ
รีดปรับสภาพผิว (Skin pass หรือ Temper rolling) 
2.2) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot forging) 
2.3) การเคลือบผิว (ทั้งกรรมวธิีจุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว 
กรรมวิธีทางไฟฟา้ กรรมวธิีทางเคมี และกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้าเคมี)  
2.4) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous metal 
foundries) 

✓ ✓ ✓ 
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โรงงาน
ล าดับที ่

ชนิดและขนาดโรงงาน 

การจัดท ารายงาน 

ข้อมูลทั่วไป  
รว.1 

มลพิษน้ า  
รว.2 

มลพิษอากาศ  
รว.3 

60 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการถลุงหรือหลอมโลหะ 
ซ่ึงไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา้ ที่มีก าลังการ
ผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ 

88(2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่มกี าลังการผลติตั้งแต่ 10 
เมกกะวัตต์ขึ้นไป 

✓   ✓ 

89 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการแยกหรือแปรสภาพ
ก๊าซธรรมชาติ ทกุขนาด 

✓   ✓ 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี้ 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมทุกขนาด 
✓ ✓  

 การเผาสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

✓  ✓ 

105 โรงงานที่ประกอบกจิการเกีย่วกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกขนาด 

✓ ✓   

106 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็น
อันตรายจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกขนาด
เฉพาะที่เกีย่วกบัการรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 

✓ ✓ ✓ 
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ตารางที่ 2 ประเภทหรือชนิดโรงงานท่ีต้องจัดท ารายงานตามแบบ รว.3/1 

โรงงานล าดบัที ่ ชนิดและขนาดโรงงาน 

42 
โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือสารวัสดุเคมีที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป 

44 
โรงงานที่ประกอบกจิการเกีย่วการผลิตยาง เรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกหรือเส้นใย
สังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป 

49 
โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการกลัน่น้ ามันปิโตรเลียมทุกขนาด ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป  

89 
โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจ าหน่ายกา๊ซที่มีหรือใช้
สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป 
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ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้้า 
 

 

  

1. แม่น ้ำสำละวิน 
2. แม่น ้ำโขง 
3. แม่น ้ำกก 
4. แม่น ้ำช ี
5. แม่น ้ำมูล 
6. แม่น ้ำปงิ 
7. แม่น ้ำวัง 
8. แม่น ้ำยม 
9. แม่น ้ำนำ่น 
10. แม่น ้ำเจ้ำพระยำ 
11. แม่น ้ำสะแกกรัง 
12. แม่น ้ำปำ่สัก 
13. แม่น ้ำทำ่จีน 
14. แม่น ้ำแม่กลอง 
15. แม่น ้ำปรำจีนบุรี 
16. แม่น ้ำบำงปะกง 
17. โตนเลสำป 
18. ชำยฝัง่ทะเลตะวันออก 
19. แม่น ้ำเพชรบุร ี
20. ชำยฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
21. ภำคใต้ฝั่งตะวนัออก 
22. แม่น ้ำตำป ี
23. ทะเลสำบสงขลำ 
24. แม่น ้ำปัตตำน ี
25. ภำคใต้ฝั่งตะวนัตก 

05 

 



การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้้ารายจังหวัด 
จังหวัด พื้นที ่

ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงรำย ลุ่มน้้าโขง อ้ำเภอเชียงของ อ้ำเภอเทิง อ้ำเภอป่ำแดด อ้ำเภอแม่สำย อ้ำเภอ

พญำเม็งรำย อ้ำเภอเวียงแก่น อ้ำเภอขุนตำล อ้ำเภอแม่ฟ้ำหลวง กิ่งอ้ำเภอดอย

หลวง  อ้ ำ เภอ เมื อง  ( เฉพำะ  ต .ดอยลำน )  อ้ ำ เภอเวี ย งชั ย  ( เฉพำะ  

ต.ผำงำม ต.ดอนศิลำ) อ้ำเภอพำน (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ธำรทอง) อ้ำเภอ 

แม่จัน (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ท่ำข้ำวเปลือก) อ้ำเภอเชียงแสน (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.โยนก)  

ลุ่มน้้าแม่กก อ้ำเภอแม่สรวย อ้ำเภอเวียงป่ำเป้ำ อ้ำเภอแม่ลำว กิ่งอ้ำเภอเชียง

รุ้ง อ้ำเภอเมือง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ดอยลำน) อ้ำเภอเวียงชัย (เฉพำะ  

ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ ต.เมืองชุม) อ้ำเภอพำน (เฉพำะ ต.ธำรทอง) อ้ำเภอแม่

จัน (เฉพำะ ต.ท่ำข้ำวเปลือก) อ้ำเภอเชียงแสน (เฉพำะ ต.โยนก) 

จังหวัดเชียงใหม่ ลุ่มน้้าปิง กิ่งอ้ำเภอแม่ออน กิ่งอ้ำเภอดอยหล่อ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอจอมทอง 

อ้ำเภอแม่แจ่ม อ้ำเภอเชียงดำว อ้ำเภอดอยสะเก็ด อ้ำเภอแม่แตง อ้ำเภอ 

แม่ริม อ้ำเภอสะเมิง อ้ำเภอพร้ำว อ้ำเภอสันป่ำตอง อ้ำเภอสันก้ำแพง อ้ำเภอสัน

ทรำย อ้ำเภอหำงดง อ้ำเภอดอยเต่ำ อ้ำเภอสำรภี อ้ำเภอเวียงแหง อ้ำเภอ 

แม่วำง อ้ำเภอกัลยำณิวัฒนำ อ้ำเภอฮอด (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.บ่อหลวง  

ต.บ่อสลี) อ้ำเภออมก๋อย (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.สบโขง ต.นำเกียน) 

ลุ่มน้้าสาละวิน อ้ำเภอฮอด (เฉพำะ ต.บ่อหลวง ต.บ่อสลี) อ้ำเภออมก๋อย 

(เฉพำะ ต.สบโขง ต.นำเกียน) 

ลุ่มน้้าแม่กก อ้ำเภอฝำง อ้ำเภอแม่อำย 

จังหวัดน่ำน ลุ่มน้้าน่าน อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแม่จริม อ้ำเภอนำน้อย อ้ำเภอปัว อ้ำเภอ 

ท่ำวังผำ อ้ำเภอเวียงสำ อ้ำเภอทุ่งช้ำง อ้ำเภอเชียงกลำง อ้ำเภอนำหมื่น อ้ำเภอ



จังหวัด พื้นที ่

สันติสุข อ้ำเภอบ่อเกลือ อ้ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้ำเภอสองแคว (เฉพำะต.นำไร่

หลวง ต.ชนแดน) 

ลุ่มน้้ายม อ้ำเภอบ้ำนหลวง   อ้ำเภอสองแคว (เฉพำะ ต.ยอด) 

จังหวัดพะเยำ ลุ่มน้้าโขง กิ่งอ้ำเภอภูซำง กิ่งอ้ำเภอภูกำมยำว อ้ำเภอเมืองพะเยำ อ้ำเภอจุน 

อ้ำเภอเชียงค้ำ อ้ำเภอดอกค้ำใต้ อ้ำเภอแม่ใจ  

ลุ่มน้้ายม อ้ำเภอเชียงม่วน และ อ้ำเภอปง 

จังหวัดแพร่ ลุ่มน้้ายม ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลุ่มน้้าสาละวิน ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดล้ำปำง ลุ่มน้้าวัง อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอเกำะคำ อ้ำเภอเสริมงำม อ้ำเภอแจ้ห่ม อ้ำเภอวัง

เหนือ อ้ำเภอแม่พริก อ้ำเภอแม่ทะ อ้ำเภอสบปรำบ อ้ำเภอห้ำงฉัตร อ้ำเภอ

เมืองปำน อ้ำเภอแม่เมำะ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.จำงเหนือ) อ้ำเภอเถิน (ทุกต้ำบล

ยกเว้น ต.แม่มอก ต.เวียงมอก) 

ลุ่มน้้ายม อ้ำเภองำว อ้ำเภอแม่เมำะ (เฉพำะ ต.จำงเหนือ) อ้ำเภอเถิน (เฉพำะ 

ต.แม่มอก ต.เวียงมอก)   

จังหวัดล้ำพนู ลุ่มน้้าปิง ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้้าน่าน ทุกอ้ำเภอ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดกำฬสนิธุ ์ ลุ่มน้้าชี ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดขอนแก่น ลุ่มน้้าชี กิ่งอ้ำเภอซ้ำสูง กิ่งอ้ำเภอโคกโพธิ์ไชย กิ่งอ้ำเภอหนองนำค้ำ  

กิ่งอ้ำเภอบ้ำนแฮด อ้ำเภอเวียงเก่ำ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบ้ำนฝำง อ้ำเภอ 

พระยืน อ้ำ เภอหนองเรือ อ้ำ เภอชุมแพ อ้ำเภอสีชมพู  อ้ำ เภอน ้ ำพอง  

อ้ำเภออุบลรัตน์ อ้ำเภอกระนวน อ้ำเภอแวงใหญ่ อ้ำเภอแวงน้อย อ้ำเภอ 

ภูเวียง อ้ำเภอมัญจำคีรี อ้ำเภอชนบท อ้ำเภอเขำสวนกวำง อ้ำเภอภูผำม่ำน 



จังหวัด พื้นที ่

อ้ำเภอบ้ำนไผ่ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ป่ำปอ) 

ลุ่มน้้ามูล อ้ำเภอเปือยน้อย อ้ำเภอพล อ้ำเภอหนองสองห้อง อ้ำเภอบ้ำนไผ่ 

(เฉพำะ ต.ป่ำปอ)  

จังหวัดชัยภูม ิ ลุ่มน้้าชี ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดนครพนม ลุ่มน้้าโขง ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดนครรำชสีมำ ลุ่ มน้้ าชี  อ้ ำ เภอบ้ ำน เหลื่ อม  อ้ ำแก้ งสนำมนำ ง  อ้ ำ เภอคง  ( เฉพำะ  

ต.บ้ำนปรำงค์ ต.หนองบัว) อ้ำเภอบัวใหญ่ (เฉพำะ ต.ขุนทอง) 

ลุ่มน้้าป่าสัก อ้ำเภอปำกช่อง (เฉพำะ ต.กลำงดง ต.พญำเย็น) 

ลุ่มน้้ามูล กิ่งอ้ำเภอเทพำรักษ์ กิ่งอ้ำเภอเมืองยำง กิ่งอ้ำเภอพระทองค้ำ  

กิ่งอ้ำเภอล้ำทะเมนชัย กิ่งอ้ำเภอสีดำ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอครบุรี อ้ำเภอเสิงสำง 

อ้ำเภอจักรำช อ้ำเภอโชคชัย อ้ำเภอด่ำนขุนทด อ้ำเภอโนนไทย อ้ำเภอโนนสูง 

อ้ำเภอขำมสะแกแสง อ้ำเภอประทำย อ้ำเภอปักธงชัย อ้ำเภอพิมำย อ้ำเภอห้วย

แถลง  อ้ ำ เภอชุมพวง  อ้ ำ เภอสู ง เนิน  อ้ ำ เภอขำมทะ เลสอ  อ้ ำ เภอ 

สีคิ ว อ้ำเภอหนองบุญมำก อ้ำเภอโนนแดง อ้ำเภอวังน ้ำเขียว อ้ำเภอปำกช่อง 

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.กลำงดง ต.พญำเย็น) อ้ำเภอคง (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.บ้ำนปรำงค์ ต.หนองบัว) อ้ำเภอบัวใหญ่ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ขุนทอง) 

จังหวัดบึงกำฬ  ลุ่มน้้าโขง ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดบุรีรัมย์  ลุ่มน้้ามูล ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดมหำสำรคำม  ลุ่มน้้าชี กิ่งอ้ำเภอชื่นชม อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแกด้ำ อ้ำเภอโกสุมพิสัย อ้ำเภอ

กันทรวิชัย อ้ำเภอเชียงยืน อ้ำเภอบรบือ (เฉพำะ ต.บรบือ ต.บ่อใหญ่  

ต.หนองจิก ต.วังใหม่ ต.หนองสิม ต.หนองโก) อ้ำเภอวำปีปทุม (เฉพำะ  

ต.หนองแสน) กิ่งอ้ำเภอกุดรัง (เฉพำะ ต.กุดรัง ต.นำโพธิ์ ต.ห้วยเตย) 

ลุ่มน้้ามูล อ้ำ เภอนำเชือก อ้ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ้ำเภอนำดูน อ้ำ เภอ 



จังหวัด พื้นที ่

ยำงสีสุรำช อ้ำเภอบรบือ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.บรบือ ต.บ่อใหญ่ ต.หนองจิก ต.วัง

ใหม่  ต .หนองสิ ม  ต .หนอง โก )  อ้ ำ เภอวำปี ปทุ ม  (ทุ กต้ ำบลยกเว้ น 

 ต.หนองแสน) กิ่งอ้ำเภอกุดรัง (เฉพำะ ต.กุดรัง ต.นำโพธิ์  ต.ห้วยเตย)  

กิ่งอ้ำเภอกุดรัง (เฉพำะ ต.เลิงแฝก ต.หนองแวง) 

จังหวัดมุกดำหำร  ลุ่มน้้าโขง ทุกอ้ำภอ 

จังหวัดยโสธร ลุ่มน้้าชี อ้ำเภอค้อวัง อ้ำเภอกุดชุม (เฉพำะ ต.โพนงำม ต.หนองแหน) อ้ำเภอ

เมืองยโสธร (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.นำสะไมย์ ต.หนองหิน ต.หนองคู) อ้ำเภอทรำย

มูล  (ทุกต้ ำบลยกเว้น  ต . ไผ่ )  อ้ ำ เภอค้ ำ เขื่ อนแก้ว  (ทุกต้ ำบลยกเว้ น  

ต.ทุ่งมน ต.นำค้ำ ต.กู่จำน ต.นำแก ต.เหล่ำไฮ) อ้ำเภอมหำชนะชัย (ทุกต้ำบล

ยกเว้น ต.คูเมือง) 

ลุ่มน้้ามูล อ้ำเภอเลิงนกทำ อ้ำเภอไทยเจริญ อ้ำเภอป่ำติ ว อ้ำเภอเมืองยโสธร 

(เฉพำะ ต.นำสะไมย์ต.หนองหิน ต.หนองคู) อ้ำเภอทรำยมูล (เฉพำะ ต.ไผ่) 

อ้ำเภอค้ำเขื่อนแก้ว (เฉพำะ  ต.ทุ่งมน ต.นำค้ำ ต.กู่จำน ต.นำแก ต.เหล่ำไฮ) 

อ้ำเภอมหำชนะชัย (เฉพำะ ต.คูเมือง)  อ้ำเภอกุดชุม (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.โพนงำม ต.หนองแหน) 

จังหวัดร้อยเอ็ด ลุ่มน้้าโขง อ้ำเภอหนองพอก (เฉพำะ ต.ผำน ้ำย้อย) 

ลุ่มน้้าชี อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอธวัชบุรี อ้ำเภอโพนทอง อ้ำเภอโพธิ์ชัย อ้ำเภอหนอง

พอก  อ้ ำ เ ภอ เ สลภู มิ  อ้ ำ เ ภออำ จส ำมำ รถ  อ้ ำ เ ภอ เมย วดี  อ้ ำ เ ภอ 

ศ รี ส ม เ ด็ จ  กิ่ ง อ้ ำ เ ภ อ เ ชี ย ง ข วั ญ  กิ่ ง อ้ ำ เ ภ อทุ่ ง เ ข ำ ห ล ว ง  อ้ ำ เ ภ อ 

จตุรพักตรพิมำน (เฉพำะ ต.โคกล่ำม ต.น ้ำใส) อ้ำเภอเมืองสรวง (เฉพำะ  

ต.เมืองสรวง) อ้ำเภอพนมไพร (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.หนองทัพไทย ต.วำรีสวัสดิ์ ต.

โคกสว่ำง ต.โพธิ์ชัย) 

ลุ่มน้้ามูล อ้ำเภอเกษตรวิสัย อ้ำเภอปทุมรัตน์ อ้ำเภอสุวรรภูมิ  อ้ำเภอ 
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จตุรพักตรพิมำน (ทุกต้ำบลยกเว้นต.โคกล่ำม ต.น ้ำใส) อ้ำเภอเมืองสรวง 

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.เมืองสรวง) อ้ำเภอพนมไพร (เฉพำะ ต.หนองทัพไทย  

ต.วำรีสวัสดิ์ ต.โคกสว่ำง ต.โพธิ์ชัย) 

จังหวัดเลย ลุ่มน้้าโขง อ้ำเภอเชียงคำน อ้ำเภอท่ำลี่ อ้ำเภอนำแห้ว อ้ำเภอปำกชม อ้ำเภอภู

เรือ อ้ำ เภอภูหลวง อ้ำ เภอเมือง อ้ำ เภอวั งสะพุง กิ่ งอ้ำ เภอหนองหิน  

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ตำดข่ำ) อ้ำเภอด่ำนซ้ำย (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.อิปุ่ม  

ต.วังยำว) อ้ำเภอผำขำว (เฉพำะ ต.บ้ำนเพิ่ม) อ้ำเภอนำด้วง (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.นำด้วง) 

ลุ่มน้้าชี อ้ำเภอภูกระดึง อ้ำเภอผำขำว (เฉพำะ ต.ผำขำว) อ้ำเภอนำด้วง 

(เฉพำะ ต.นำด้วง) กิ่งอ้ำเภอเอรำวัณ กิ่งอ้ำเภอหนองหิน (เฉพำะ ต.ตำดข่ำ) 

ลุ่มน้้าป่าสัก อ้ำเภอด่ำนซ้ำย (เฉพำะ ต.อิปุ่ม ต.วังยำว) 

จังหวัดสกลนคร ลุ่มน้้าโขง ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดสุรินทร ์ ลุ่มน้้ามูล ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดศรีสะเกษ ลุ่มน้้าชี อ้ำเภอกันทรำรมย์ (เฉพำะ ต.ทำม) อ้ำเภอยำงชุมน้อย (เฉพำะ 

ต.โนนคูณ) อ้ำเภอรำษีไศล (เฉพำะ ต.ไผ่) 

ลุ่มน้้ามูล กิ่งอ้ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กิ่งอ้ำเภอศิลำลำด อ้ำเภอขุขันธ์ อ้ำเภอขุน

หำญ อ้ำเภอน ้ำเกลี ยง อ้ำเภอโนนคูณ อ้ำเภอบึงบูรพ์ อ้ำเภอเบญจลักษ์ อ้ำเภอ

ปรำงค์กู่ อ้ำเภอพยุห์ อ้ำเภอไพรบึง อ้ำเภอ ภูสิงห์ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอเมือง

จั นท ร์  อ้ ำ เ ภอวั ง หิ น  อ้ ำ เ ภอศรี รั ต นะ  อ้ ำ เ ภอห้ ว ยทั บทั น  อ้ ำ เ ภอ 

อุทุมพรพิสัย อ้ำเภอกันทรลักษ์ อ้ำเภอกันทรำรมย์ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ทำม) 

อ้ำเภอยำงชุมน้อย (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.โนนคูณ) อ้ำเภอรำษีไศล (ทุกต้ำบล

ยกเว้น ต.ไผ่) 

จังหวัดหนองคำย  ลุ่มน้้าโขง ทุกอ้ำเภอ 
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จังหวัด

หนองบัวล้ำภ ู

ลุ่มน้้าโขง อ้ำเภอสุวรรณคูหำ อ้ำเภอเมืองหนองบัวล้ำภู (เฉพำะ ต.กุดจิก) 

อ้ำเภอนำกลำง (เฉพำะ ต.กุดดินจี่ ต.เก่ำกลอย ต.ดงสวรรค์)  

ลุ่มน้้ าชี  อ้ำ เภอโนนสัง  อ้ำ เภอศรีบุญเรือง อ้ำ เภอนำวั ง อ้ำ เภอเมือง

หนองบัวล้ำภู (ทุกต้ำบลยกเว้นต.กุดจิด) อ้ำเภอนำกลำง (ทุกต้ำบลยกเว้น 

ต.กุดดินจี่ ต.เก่ำกลอย ต.ดงสวรรค์) 

จังหวัดอุดรธำน ี ลุ่มน้้าโขง อ้ำเภอกุดจับ อ้ำเภอหนองวัวซอ อ้ำเภอทุ่งฝน อ้ำเภอบ้ำนดุง อ้ำเภอ

บ้ำนผือ อ้ำเภอน ้ำโสม อ้ำเภอเพ็ญ อ้ำเภอสร้ำงคอม อ้ำเภอนำยูง อ้ำเภอพิบูลย์

รั ก ษ์  อ้ ำ เ ภ อ เ มื อ ง อุ ด ร ธ ำ นี  ( ทุ ก ต้ ำ บ ล ย ก เ ว้ น 

ต.หนองไผ่) อ้ำเภอหนองหำน (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.พังงู) อ้ำเภอไชยวำน 

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.หนองหลัก ต.โพนสูง) 

ลุ่มน้้ าชี  อ้ำ เภอกุมภวำปี  อ้ ำ เภอโนนสะอำด อ้ ำ เภอศรีธำตุ  อ้ ำ เภอ 

วังสำมหมอ อ้ำเภอหนองแสง อ้ำเภอเมืองอุดรธำนี (เฉพำะ ต.หนองไผ่) อ้ำเภอ

หนองหำน ( เฉพำะ ต .พั ง งู )  อ้ ำ เภอไชยวำน ( เฉพำะ ต .หนองหลัก  

ต.โพนสูง) กิ่งอ้ำเภอกู่แก้ว กิ่งอ้ำเภอประจักษ์ศิลปำคม 

จังหวัด

อุบลรำชธำน ี

ลุ่มน้้ า โขง  อ้ำ เภอโพธิ์ ไทร อ้ำ เภอเขมรำฐ อ้ำ เภอโขงเจียม ( เฉพำะ  

ต.ห้วยยำง  ต .นำโพธิ์ กลำง  ต .ห้วยไผ่ )  อ้ ำ เภอศรี เมือง ใหม่  ( เฉพำะ  

ต.หนำมแท่ง) กิ่งอ้ำเภอนำตำล 

ลุ่มน้้าชี อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.หนองบ่อ) อ้ำเภอเขื่องใน (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.

ก้อเอ้ ต.หัวดอน ต.โนนรัง ต.ศรีสุข ต.หนองเหล่ำ) 

ลุ่มน้้ามูล อ้ำเภอเดชอุดม อ้ำเภอนำจะหลวย อ้ำเภอน ้ำยืน อ้ำเภอบุณฑริก 

อ้ำเภอตระกำรพืชผล อ้ำเภอกุดข้ำวปุ้น อ้ำเภอม่วงสำมสิบ อ้ำเภอวำริน 

ช้ำรำบ อ้ำเภอพิบูลมังสำหำร อ้ำเภอตำลสุม อ้ำเภอส้ำโรง อ้ำเภอดอนมดแดง 

อ้ ำ เภอสิ รินธร  อ้ ำ เภอทุ่ ง ศรี อุดม  อ้ ำ เภอ เขื่ อ ง ใน  ( เฉพำะ ต .ก้ อ เอ้  
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ต.หัวดอน ต.โนนรัง ต.ศรีสุข ต.หนองเหล่ำ ) อ้ำเภอโขงเจียม (เฉพำะ  

ต.โขงเจียม ต.หนองแสงใหญ่) อ้ำเภอเมือง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.หนองบ่อ) 

อ้ำเภอศรีเมืองใหม่ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.หนำมแท่ง) 

จังหวัด

อ้ำนำจเจริญ 

ลุ่มน ้ ำโขง อ้ำเภอชำนุมำน อ้ำ เภอปทุมรำชวงศำ ( เฉพำะ ต.หนองข่ำ  

ต.ค้ำโพน) 

ลุ่มน้้ามูล อ้ำเภอเมืองอ้ำนำจเจริญ อ้ำเภอพนำ อ้ำเภอเสนำงคนิคม อ้ำเภอหัว

ตะพำน อ้ ำ เภอลืออ้ ำนำจ  อ้ ำ เภอปทุมรำชวงศำ  (ทุ กต้ ำบลยกเว้ น  

ต.หนองข่ำ ต.ค้ำโพน) 

ภาคกลาง 

กรุงเทพมหำนคร ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ทุกเขตยกเว้น เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสำมวำ 

และเขตลำดกระบัง (แขวงลำดกระบัง คลองสำมวำ ล้ำปลำทิว ทับยำว และขุมทอง) 

ลุ่มน้้าบางปะกง เขตหนองจอก มีนบุรี คลองสำมวำ และลำดกระบัง (เฉพำะ

แขวงลำดกระบัง คลองสำมวำ ล้ำปลำทิว ทับยำว และขุมทอง) 

จังหวัด

ก้ำแพงเพชร  

ลุ่มน้้ า เจ้ าพระยา  อ้ ำ เภอปำงศิลำทอง ( เฉพำะ ต .หินดำต )  อ้ ำ เภอ 

ขำณุวรลักษบุรี (เฉพำะ ต.สลกบำตร ต.บ่อถ ้ำ ต.วังชะพลู ต.วังหำมแห) 

ลุ่มน้้าน่าน อ้ำเภอทรำยทองวัฒนำ กิ่งอ้ำเภอบึงสำมัคคี อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ 

ต.คณฑี  ต .นิคมทุ่ ง โพธิ์ทะเล )  อ้ำ เภอไทรงำม ( เฉพำะ ต .หนองทอง  

ต.พำนทอง) อ้ำเภอคลองขลุง (เฉพำะ ต.วังแขม ต.วังบัว) 

ลุ่มน้้าปิง อ้ำเภอคลองลำน อ้ำเภอไทรงำม (เฉพำะ ต.ไทรงำม ต.หนองคล้ำ ต.

หนองไม้กอง ต.มหำชัย ต.หนองแม่แตง)  อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.ในเมือง ต.

ไตรตรึงษ์ ต.อ่ำงทอง ต.นำบ่อค้ำ ต.นครชุม ต.ทรงธรรม ต.ลำนดอกไม้  

ต.หนองปลิง ต.เทพนคร ต.วังทอง ต.ท่ำขุนรำม ต.คลองแม่ลำย ต.ธ้ำมรงค์) 

อ้ำเภอขำณุวรลักษบุรี (เฉพำะ ต.ยำงสูง ต.ป่ำพุทรำ ต.แสนต่อ ต.ดอนแตง ต.
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โค้งไผ่ ต.เกำะตำล) อ้ำเภอคลองขลุง (เฉพำะ ต.คลองขลุง ต.ท่ำมะเขือ  

ต.ท่ำพุทธำ ต.แม่ลำด ต.วังยำง ต.หัวถนน ต.วังไทร ต.คลองสมบูรณ์) อ้ำเภอ

พรำนกระต่ำย (เฉพำะ ต.ท่ำไม้ ต.วังควง) อ้ำเภอปำงศิลำทอง (เฉพำะ  

ต.โพธิ์ทอง ต.ปำงตำไว) กิ่งอ้ำเภอโกสัมพีนคร 

ลุ่มน้้ายม อ้ำเภอลำนกระบือ อ้ำเภอพรำนกระต่ำย (เฉพำะ ต.พรำนกระต่ำย ต.

หนองหัววั ว  ต .วั งตะแบก ต . เขำคี ริ ส  ต .คุยบ้ ำนโอง  ต .คลองพิ ไกร  

ต.ถ ้ำกระต่ำยทอง) 

ลุ่มน้้าสะแกกรัง อ้ำเภอขำณุวรลักษบุรี (เฉพำะ ต.ปำงมะค่ำ) 

จังหวัดชัยนำท ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอมโนรมย์ อ้ำเภอสรรพยำ อ้ำเภอสรรพยำ อ้ำเภอเมือง 

(เฉพำะ ต.ในเมือง ต.บ้ำนกล้วย ต.ชัยนำท ต.เขำท่ำพระ ต.ธรรมำมูล ต.เสือ

โฮก )  อ้ ำ เภอวั ดสิ งห์  ( เฉพำะ  ต .วั ดสิ งห์ )  อ้ ำ เภอสรรคบุ รี  ( เฉพำะ  

ต.เที่ยงแท้ ต.ห้วยเกรด ต.โพงำม ต.บำงขุด ต.ดอนก้ำ ต.ห้วยกรดพัฒนำ) 

ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอหันคำ กิ่งอ้ำเภอหนองมะโมง กิ่งอ้ำเภอเนินขำม อ้ำเภอ

เมือง (เฉพำะ ต.ท่ำชัย ต.หำดท่ำเสำ ต.นำงลือ) อ้ำเภอวัดสิงห์ (เฉพำะ  

ต.มะขำมเฒ่ำ ต.หนองน้อย ต.หนองบัว ต.หนองขุ่น ต.บ่อแร่ ต.วังหมัน) อ้ำเภอ

สรรคบุรี (เฉพำะ ต.แพรกศรีรำชำ ต.ดงคอน) 

จังหวัดนครนำยก  ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอบ้ำนนำ (เฉพำะ ต.บ้ำนพริก) อ้ำเภอองค์รักษ์ (เฉพำะ 

ต.โพธิ์แทน ต.บำงปลำกดต.คลองใหญ่) 

ลุ่มน้้าบางปะกง อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอปำกพลี (เฉพำะ ต.เกำะหวำย  

ต.เกำะโพธิ์  ต .ท่ำ เรือ ต.หนองแสง) อ้ำ เภอบ้ำนนำ (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.บ้ำนพริก) อ้ำเภอองค์รักษ์ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.โพธิ์แทน ต.บำงปลำกด  

ต.คลองใหญ่) 

ลุ่มน้้าปราจีนบุรี อ้ำเภอปำกพลี (เฉพำะ ต.ปำกพลี ต.โคกกรวด ต.นำหินลำด) 
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จังหวัดนครปฐม ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอก้ำแพงแสน อ้ำเภอนครชัยศรี อ้ำเภอดอนตุม อ้ำเภอ 

บำงเลน อ้ำ เภอสำมพรำน อ้ำ เภอพุทธมณฑล อ้ำ เภอเมือง ( เฉพำะ  

ต.ธรรมศำลำ ต.ตำก้อง ต.มำบแค ต.บ่อพลับ ต.สำมควำยเผือก ต.ทุ่งน้อย  

ต.ทัพหลวง ต.หนองงูเหลือม) 

ลุ่มน้้ าแม่กลอง อ้ำ เภอเมือง  ( เฉพำะ ต .พระปฐมเจดีย์  ต .บำงแขม  

ต.พระประโทน ต.ดอนยำยหอม ต.ถนนขำด ต.วังตะกู ต.หนองปำกโลง  

ต.หนองดินแดง ต.วัง เย็น ต.โพรงมะเดือ ต .ล้ำพยำ ต.สระกระเทียม  

ต.สวนป่ำนต.ห้วยจรเข้ ต.บ้ำนยำง) 

จังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอตำกฟ้ำ อ้ำเภอพยุหะคีรี อ้ำเภอไพศำลี อ้ำเภอ 

ท่ำตะโก อ้ำเภอตำคลี อ้ำเภอหนองบัว อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.ปำกน ้ำโพ  

ต.กลำงแดด ต.เกรียงไกร ต.แควใหญ่ ต.นครสวรรค์ตก ต.นครสวรรค์ออก  

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

ต้ำบล ยกเว้น ต.หำดสูง) อ้ำเภอชุมแสง (เฉพำะ ต.ทับกฤช ต.เกยไชย  

ต.หนองกระเจำ ต.พันลำน ต.ไผ่สิงห์ ต.ทับกฤชใต้) อ้ำเภอบรรพตพิสัย (เฉพำะ 

ต.ท่ำงิ ว ต.หูกวำง ต.อ่ำงทอง ต.บ้ำนแดน) อ้ำเภอเก้ำเลี ยว (เฉพำะ ต.เขำดิน) 

อ้ ำ เ ภ อล ำ ด ย ำ ว  ( เ ฉ พ ำ ะ  ต . ล ำ ด ย ำ ว  ต . หน อ ง น ม วั ว  ต . บ้ ำ น ไ ร่  

ต.เนินขี เหล็ก ต.สระแก้ว) 

ลุ่มน้้าน่าน อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.บำงพระหลวง ต.บำงม่วง ต.บ้ำนมะเกลือ) 

อ้ำเภอชุมแสง (เฉพำะ ต.ชุมแสง ต.พิกุล ต.บำงเคียน ต.โคกหม้อ ต.ฆะฆัง) 

อ้ำเภอบรรพตพิสัย (เฉพำะ ต.ด่ำนช้ำง ต.หนองกรด ต.หนองตำงู ต.บึงปลำทู) 

อ้ำเภอเก้ำเลี ยว (เฉพำะ ต.มหำโพธิ ต.เก้ำเลี ยว ต.หนองเต่ำ) 

ลุ่มน้้าปิง อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.บ้ำนแก่ง ต.วัดไทรย์ ต.บึงเสนำท) อ้ำเภอ

บรรพตพิสัย  ( เฉพำะ  ต .บำงตำหงำย ต .บำงแก้ว  ต .ตำขีด ต .ตำสั ง  
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ต.เจริญผล) อ้ำเภอเก้ำเลี ยว (เฉพำะ ต.หัวดง) 

ลุ่มน้้ายม อ้ำเภอชุมแสง (เฉพำะ ต.ท่ำไม้) 

ลุ่มน้้าสะแกกรัง อ้ำเภอแม่วงก์ อ้ำเภอโกรกพระ (เฉพำะ ต.หำดสูง) อ้ำเภอ

ลำดยำว (เฉพำะ ต.วังม้ำ ต.วังเมือง ต.สร้อยละคร ต.มำบแก ต.หนองยำว  

ต.ศำลเจ้ำไก่ต่อ) กิ่งอ้ำเภอแม่เปิน กิ่งอ้ำเภอชุมตำบง 

จังหวัดนนทบุร ี ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดปทุมธำน ี ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ทุกอ้ำเภอยกเว้น อ้ำเภอล้ำลูกกำ 

ลุ่มน้้าบางปะกง อ้ำเภอล้ำลูกกำ 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ  

ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอบ้ำนแพรก อ้ำเภอมหำรำช อ้ำเภออุทัย อ้ำเภอบำง

ซ้ำย อ้ำเภอเสนำ อ้ำเภอ วังน้อย อ้ำเภอลำดบัวหลวง อ้ำเภอภำชี อ้ำเภอ 

ผักไห่ (ยกเว้น ต.นำคู) อ้ำเภอบำงปะหัน อ้ำเภอบำงปะอิน อ้ำเภอบำงบำล 

อ้ำเภอบำงไทร อ้ำเภอนครหลวง (เฉพำะ ต.บ้ำนซุ้ง ต.หนองปลิง ต.สำมไถ) 

อ้ำเภอท่ำเรือ (เฉพำะ ต.ท่ำหลวง ต.หนองขนำก) อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.บ้ำนเกำะ) 

ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอผักไห่ (เฉพำะ ต.นำคู) 

ลุ่มน้้าป่าสัก อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ (เฉพำะ ต.บ้ำนเกำะ) อ้ำเภอท่ำเรือ (ทุก

ต้ำบลยกเว้น ต.ท่ำหลวง ต.หนองขนำก) อ้ำเภอนครหลวง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.

บ้ำนซุ้ง ต.หนองปลิง ต.สำมไถ) 

จังหวัดพิจิตร ลุ่มน้้าน่าน กิ่งอ้ำเภอดงเจริญ (ต.ห้วยร่วม ต.ห้วยพุก) 

ลุ่มน้้าน่าน อ้ำเภอวังทรำยพูน อ้ำเภอบำงมูลนำก อ้ำเภอทับคล้อ กิ่งอ้ำเภอสำก

เหล็ก อ้ ำ เภอโพทะเล  (ต .ทะนง ต .ท่ ำขมิ น  ต .ท่ ำ เสำ )  อ้ำ เภอเมือง  

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.คลองคะเชน ต.โรงช้ำง ต.เมืองเก่ำ)  อ้ำเภอตะพำนหิน (ทุก

ต้ำบลยกเว้น ต.วังส้ำโรง ต.ทับหมัน) 
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ลุ่มน้้ายม อ้ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง อ้ำเภอสำมง่ำม อ้ำเภอวชิรบำรมี กิ่งอ้ำเภอบึง

นำรำง อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.คลองคะเชน ต.โรงช้ำง ต.เมืองเก่ำ) อ้ำเภอ

ตะพำนหิน (เฉพำะ ต.วังส้ำโรง ต.ทับหมัน) อ้ำเภอโพทะเล (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.

ทะนง ต.ท่ำขมิ น ต.ท่ำเสำ) 

จังหวัดพิษณุโลก  ลุ่มน้้าน่าน  ทุกอ้ำ เภอ ยกเว้น อ้ำ เภอบำงระก้ำ อ้ำ เภอเมือง ( เฉพำะ  

ต.ท่ำทอง ต.บ้ำนกร่ำง ต.บ้ำนคลอง ต.ไผ่ขอดอน) อ้ำเภอพรหมพิรำม (เฉพำะ 

ต.ท่ำช้ำง ต.ศรีภิรมย์ ต.วังวน) 

ลุ่มน้้ายม อ้ำเภอบำงระก้ำ อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.ท่ำทอง ต.บ้ำนกร่ำง  

ต.บ้ำนคลอง ต.ไผ่ขอดอน) อ้ำเภอพรหมพิรำม (เฉพำะ ต.ท่ำช้ำง ต.ศรีภิรมย์ ต.

วังวน) 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอชนแดน (เฉพำะ ต.ลำดแค ต.ชับพุทรำ)  อ้ำเภอวิเชียร

บุรี  ( เฉพำะ ต .ภูน ้ ำหยด) อ้ำ เภอบึงสำมพรำน ( เฉพำะ ต.ซับไม้แดง  

ต.วังพิกุล ต.พญำวัง ต.ศรีมงคล) 

ลุ่มน้้าชี อ้ำเภอน ้ำหนำว (เฉพำะ ต.น ้ำหนำว ต.วังกวำง ต.โคกมน) 

ลุ่มน้้าน่าน อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.นำงั่ว) อ้ำเภอชนแดน (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.

ลำดแค ต .ชับพุทรำ )  อ้ำ เภอวั ง โป่ ง  อ้ำ เภอเขำค้อ (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.ริมสีม่วง) 

ลุ่มน้้าป่าสัก อ้ำเภอหล่มสัก อ้ำเภอหล่มเก่ำ อ้ำเภอศรีเทพ อ้ำเภอหนองไผ่ 

อ้ำเภอเมือง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.นำงั่ว) อ้ำเภอวิเชียรบุรี (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.ภูน ้ำหยด) อ้ำเภอบึงสำมพัน (เฉพำะ ต.ซับสมอทอด ต.หนองแจง ต.กันจุ ต.

สระแก้ว ต.บึงสำมพัน) อ้ำเภอน ้ำหนำว (เฉพำะ ต.หลักด่ำน) อ้ำเภอเขำค้อ 

(เฉพำะ ต.ริมสีม่วง) 

จังหวัดลพบุร ี ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอโคกส้ำโรง อ้ำเภอท่ำวุ้ง อ้ำเภอบ้ำนหมี่ อ้ำเภอสระ
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โบสถ์ อ้ำเภอหนองม่วง อ้ำเภอเมือง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.โคกตูม) อ้ำเภอโคก

เจริญ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ยำงรำก) 

ลุ่มน้้าป่าสัก อ้ำเภอพัฒนำนิคม อ้ำเภอชัยบำดำล อ้ำเภอท่ำหลวง อ้ำเภอล้ำ

สนธิ อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.โคกตูม) อ้ำเภอโคกเจริญ (เฉพำะ ต.ยำงรำก) 

จังหวัด

สมุทรปรำกำร  

ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอพระประแดง อ้ำเภอพระสมุทรเจดีย์ อ้ำเภอเมือง

สมุทรปรำกำร อ้ำเภอบำงพลี (เฉพำะ ต.บำงพลีใหญ่ ต.บำงแก้ว) 

ลุ่มน้้าบางปะกง อ้ำเภอบำงบ่อ อ้ำเภอบำงพลี (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.บำงพลีใหญ่ 

ต.บำงแก้ว) กิ่งอ้ำเภอบำงเสำธง 

จังหวัด

สมุทรสงครำม  

ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอบำงคนที อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.บำงแก้ว ต.บำงจะเกร็ง) 

ลุ่มน้้าแม่กลอง อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.แม่กลอง ต.ลำดใหญ่ ต.บ้ำนปรก  

ต.ท้ำยหำด ต.คลองเขิน ต.นำงตะเคียน) อ้ำเภออัมพวำ (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.ปลำยโพงพำง ต.แพรกหนำมแดง ต.ยี่สำร) 

ลุ่ มน้้ า เพชรบุ รี  อ้ ำ เภอเมือง  ( เฉพำะ  ต .บำงขันแตก ต .แหลมใหญ่  

ต.คลองโคน) อ้ำเภออัมพวำ (เฉพำะ ต.ปลำยโพงพำง ต.แพรกหนำมแดง  

ต.ยี่สำร) 

จังหวัดสมุทรสำคร  ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอกระทุ่มแบน อ้ำเภอเมืองสมุทรสำคร อ้ำเภอบ้ำนแพ้ว (ทุก

ต้ำบลยกเว้น ต.ยกกระบัตร ต.โรงเข้ ต.หนองสองห้อง ต.หนองบัว) 

ลุ่ มน้้ าแม่ กลอง  อ้ ำ เภอบ้ ำนแพ้ว  ( เฉพำะ  ต .ยกกระบั ตร  ต . โ รง เข้  

ต.หนองสองห้อง ต.หนองบัว) 

จังหวัดสิงห์บุร ี ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดสุโขทัย ลุ่มน้้ายม ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดสุพรรณบุร ี ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอดอนเจดีย์ อ้ำเภอเดิมบำงนำงบวช อ้ำเภอบำงปลำม้ำ 

อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอศรีประจันต์ อ้ำเภอสองพี่น้อง อ้ำเภอสำมชุก อ้ำเภอหนอง
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หญ้ำไซ อ้ำ เภออู่ทอง อ้ำ เภอด่ำนช้ำง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต .องค์พระ  

ต.วังยำว) 

ลุ่มน้้าแม่กลอง อ้ำเภอด่ำนช้ำง (เฉพำะ ต.องค์พระ ต.วังยำว) 

จังหวัดสระบุร ี ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอหนองโดน อ้ำเภอหนองแซง อ้ำเภอหนองแค อ้ำเภอ

วิหำรแดง อ้ำเภอดอนพุด (เฉพำะ ต.ดอนพุด ต.ไผ่หลิ่ว ต.ดงตะงำว) อ้ำเภอ

บ้ำนหมอ (เฉพำะ ต.ตลำดน้อย ต.หรเทพ) อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.นำโฉง  

ต.โคกสว่ำง ต.หนองโน ต.หนองยำว) อ้ำเภอเสำไห้ (เฉพำะ ต.เสำไห้  

ต.ม่วงงำมต.เริงรำง ต.เมืองเก่ำ ต.สวนดอกไม้) 

ลุ่มน้้าป่าสัก อ้ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้ำเภอพระพุทธบำท อ้ำเภอมวกเหล็ก 

อ้ำเภอวังม่วง อ้ำเภอดอนพุด ( เฉพำะ ต.บ้ำนหลวง) อ้ำ เภอบ้ำนหมอ  

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ตลำดน้อย ต.หรเทพ) อ้ำเภอเมือง (ทุกต้ำบลยกเว้น  

ต.นำโฉง ต.โคกสว่ำง ต.หนองโน ต.หนองยำว) อ้ำเภอเสำไห้ (ทุกต้ำบลยกเว้น 

ต.เสำไห้ ต.ม่วงงำม ต.เริงรำง ต.เมืองเก่ำ ต.สวนดอกไม้) 

ลุ่มน้าบางปะกง อ้ำเภอแก่งคอย (เฉพำะ ต.ชะอม) 

จังหวัดอ่ำงทอง ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอไชโย อ้ำเภอป่ำโมก อ้ำเภอสำมโก้ (เฉพำะ 

ต.รำษฎรพัฒนำ) อ้ำเภอโพธิ์ทอง  (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ร้ำมะสัก) อ้ำเภอแสวงหำ 

( ทุ ก ต้ ำ บ ล ย ก เ ว้ น  ต . วั ง น ้ ำ เ ย็ น  ต . สี บั ว ท อ ง )  อ้ ำ เ ภ อ วิ เ ศ ษ 

ชัยชำญ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.สำวร้องไห้ ต.ไผ่วง) 

ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอโพธิ์ทอง  (เฉพำะ ต.ร้ำมะสัก) อ้ำเภอแสวงหำ (เฉพำะ ต.วัง

น ้ำเย็น ต.สีบัวทอง) อ้ำเภอวิเศษชัยชำญ (เฉพำะ ต.สำวร้องไห้ ต.ไผ่วง) อ้ำเภอ

สำมโก้ (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.รำษฎรพัฒนำ) 

จังหวัดอุทัยธำน ี ลุ่มน้้าเจ้าพระยา อ้ำเภอเมืองอุทัยธำนี (เฉพำะ ต.หำดทนง) 

ลุ่มน้้าสะแกกรัง อ้ำเภอทัพทัน อ้ำเภอสว่ำงอำรมณ์ อ้ำเภอเมืองอุทัยธำนี (ทุก
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ต้ำบลยกเว้น ต.หำดทนง) อ้ำเภอหนองฉำง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.เขำบำงแกรก) 

อ้ำเภอหนองขำหย่ำง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.หลุมเข้ำ  

ต.ดงขวำง) อ้ำเภอลำนสัก (ทุกตำ้บลยกเว้น ต.ป่ำอ้อ) 

ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอบ้ำนไร่ อ้ำเภอห้วยคต อ้ำเภอหนองฉำง (เฉพำะ ต.เขำบำง

แก ร ก )  อ้ ำ เ ภ อหน อ ง ขำ หย่ ำ ง  ( เ ฉ พ ำ ะ  ต . ห ลุ ม เ ข้ ำ  ต . ด ง ข ว ำ ง )  

ต.ลำนสัก (เฉพำะ ต.ป่ำอ้อ) 

ลุ่มน้้าแม่กลอง อ้ำเภอบ้ำนไร่ (เฉพำะ ต.แก่นมะกรูด) 

ภาคตะวันออก 

จังหวัดจันทบุรี ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก กิ่งอ้ำเภอเขำคิชฌกูฏ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอขลุง 

อ้ำเภอท่ำใหม่ อ้ำเภอมะขำม อ้ำเภอแหลมสิงห์ อ้ำเภอแก่งหำงแมว อ้ำเภอนำ

ยำยอำม  

ลุ่มน้้าโตนเลสาป อ้ำเภอโป่งน ้ำร้อน  อ้ำเภอสอยดำว (เฉพำะ ต.ทุ่งชนำน  

ต.ทรำยขำว ต.สะตอน) 

ลุ่มน้้าปราจีนบุรี อ้ำเภอสอยดำว (เฉพำะ ต.ปะตง ต.ทับช้ำง) 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ลุ่มน้้าบางปะกง ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดชลบุรี ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก อ้ำบำงละมุง อ้ำเภอศรีรำชำ อ้ำเภอสัตหีบ 

อ้ำเภอหนองใหญ่ (เฉพำะ ต.คลองพลู ต.หนองเสือช้ำง ต.ห้ำงสูง ต.เขำซก) 

อ้ำเภอเมืองชลบุรี (เฉพำะ ต.บำงปลำสร้อย ต.มะขำมหย่ง ต.บ้ำนโขด  

ต.แสนสุข ต.บ้ำนสวน ต.หนองข้ำงคอก ต.บำงทรำย ต.เหมือง) อ้ำเภอบ่อทอง 

(เฉพำะ ต.ท่อทอง ต.พลวงทอง) 

ลุ่มน้้าบางปะกง อ้ำเภอพำนทอง อ้ำเภอพนัสนิคม อ้ำเภอบ้ำนบึง กิ่งอ้ำเภอ

เกำะจันทร์ อ้ำเภอเมืองชลบุรี (เฉพำะ ต.หนองรี ต.นำป่ำ ต.ดอนหัวฬ่อ  

ต.หนองไม้แดง ต.คลองต้ำหรุ ต.ส้ำนักบก) อ้ำเภอหนองใหญ่ (เฉพำะ  
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ต.หนองใหญ่) อ้ำเภอบ่อทอง (เฉพำะ ต.วัดสุวรรณ ต.บ่อกวำงทอง ต.ธำตุทอง 

ต.เกษตรสุวรรณ) 

จังหวัดตรำด  ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดปรำจนีบุร ี ลุ่มน้้าบางปะกง อ้ำเภอบ้ำนสร้ำง (เฉพำะ ต.บำงแตน ต.บำงขำม) อ้ำเภอ

ศรีมโหสถ (เฉพำะ ต.โคกไทย) 

ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ทุกอ้ำเภอยกเว้น อ้ำเภอบ้ำนสร้ำง (ต.บำงแตน ต.บำงขำม) 

อ้ำเภอศรีมโหสถ (ต.โคกไทย) 

จังหวัดระยอง  ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดสระแก้ว  ลุ่มน้้าโตนเลสาป กิ่งอ้ำเภอโคกสูง อ้ำเภอคลองหำด อ้ำเภอตำพระยำ อ้ำเภอ

อรัญประ เทศ อ้ ำ เภอวัฒนำนคร  (ทุ กต้ ำบลยกเว้ น  ต .หนองน ้ ำ ใ ส  

ต.หนองหมำกฝ้ำย ต.หนองตะเคียนบอน ต.ห้วยโจด) 

ลุ่มน้้าปราจีนบุรี กิ่งอ้ำเภอวังสมบูรณ์ อ้ำเภอเขำฉกรรจ์ อ้ำเภอเมืองสระแก้ว 

อ้ ำ เ ภ อ วั ง น ้ ำ เ ย็ น  อ้ ำ เ ภ อ วั ฒ น ำ น ค ร  ( เ ฉ พ ำ ะ  ต . ห น อ ง น ้ ำ ใ ส  

ต.หนองหมำกฝ้ำย ต.หนองตะเคียนบอน ต.ห้วยโจด)  

ภาคตะวันตก 

จังหวัดกำญจนบุรี  ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอเลำขวัญ อ้ำเภอห้วยกระเจำ อ้ำเภอท่ำมะกำ (เฉพำะ  

ต.ดอนชะเอม ต.ตะคร ้ำเอน ต.ท่ำเรือ ต.อุโลกสี่หมื่น ต.พระแท่น ต.สนำมแย้ ต.

หนองลำน) อ้ำเภอพนมทวน (เฉพำะ ต.พนมทวน ต.ดอนเจดีย์ ต.พังตรุ  

ต.รำงหวำย ต.หนองสำหร่ำย) 

ลุ่มน้้าแม่กลอง อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอไทรโยค อ้ำเภอบ่อพลอย อ้ำเภอศรีสวัสดิ์ 

อ้ำเภอท่ำม่วง อ้ำเภอทองผำภูมิ อ้ำเภอสังขละบุรี อ้ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย 

อ้ำเภอหนองปรือ อ้ำเภอพนมทวน (เฉพำะ ต.หนองโรง ต.ทุ่งสมอ) อ้ำเภอท่ำ

มะกำ (เฉพำะ ต.พงตึก ต.ยำงม่วง ต.ท่ำไม้ ต.ท่ำมะกำ ต.โคกตะบอง  
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ต.คอนขมิ น ต.เขำสำมสิบหำบ ต.หวำยเหนียว ต.แสนต่อ ต.ท่ำเสำ) 

จังหวัดตำก  ลุ่มน้้าปิง กิ่งอ้ำเภอวังเจ้ำ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแม่ระมำด (เฉพำะ ต.แม่ตื่น  

ต.สำมหมื่น) อ้ำเภอสำมเงำ (เฉพำะ ต.สำมเงำ ต.ย่ำนรี ต.บ้ำนนำ) อ้ำเภอบ้ำน

ตำก (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.แม่สลิด) 

ลุ่มน้้าแม่กลอง อ้ำเภออุ้มผำง 

ลุ่มน้้าวัง อ้ำเภอบ้ำนตำก (เฉพำะ ต.แม่สลิด) อ้ำเภอสำมเงำ (เฉพำะ  

ต.วังหมัน ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์) 

ลุ่มน้้าสาละวิน อ้ำเภอแม่สอด อ้ำเภอพบพระ อ้ำเภอท่ำสองยำง อ้ำเภอ 

แม่ระมำด (เฉพำะ ต.แม่ระมำด ต.แม่จะเรำ ต.ขะเนจื อ) 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ 

ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ กิ่งอ้ำเภอสำมร้อยยอด อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอ

กุยบุรี  อ้ำ เภอทับสะแก อ้ำ เภอบำงสะพำน อ้ำ เภอปรำณบุรี  อ้ำ เภอ 

หัวหิน อ้ำ เภอบำงสะพำนน้อย ( เฉพำะ ต.ปำกแพรก ต .บำงสะพำน  

ต.ทรำยทอง ต.ช้ำงแรก) 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอบำงสะพำนน้อย (เฉพำะ ต.ไชยรำช)  

จังหวัดเพชรบุรี  ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ อ้ำเภอแก่งกระจำน (เฉพำะ ต.ป่ำเต็ง) 

อ้ำเภอชะอ้ำ (เฉพำะ ต.ไร่ใหม่พัฒนำ) 

ลุ่ ม น้้ า เ พช ร บุ รี  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง เ พช ร บุ รี  อ้ า เ ภ อ เ ข า ย้ อ ย  อ้ า เ ภ อ 

หนองหญ้าปล้อง อ้าเภอท่ายาง อ้าเภอบ้านลาด อ้าเภอบ้านแหลม อ้ำเภอ

แก่งกระจำน (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ป่ำเต็ง) อ้ำเภอชะอ้ำ (ทุกต้ำบลยกเว้น 

ต.ไร่ใหม่พัฒนำ) 

จังหวัดรำชบุร ี ลุ่มน้้าท่าจีน อ้ำเภอบ้ำนโป่ง (เฉพำะ ต.กรับใหญ่) 

ลุ่มน้้าแม่กลอง อ้ำเภอเมืองรำชบุรี อ้ำเภอจอมบึง อ้ำเภอสวนผึ ง อ้ำเภอด้ำเนิน

สะดวก อ้ำเภอบำงแพ อ้ำเภอโพธำรำม อ้ำเภอวัดเพลง กิ่งอ้ำเภอบ้ำนคำ 
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อ้ำเภอบ้ำนโป่ง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.กรับใหญ่) อ้ำเภอปำกท่อ (ทุกต้ำบลยกเว้น 

ต.ทุ่งหลวง ต.วังมะนำว ต.ยำงหัก ต.วันดำว ต.ห้วยยำงโทน) 

ลุ่มน้้าเพชรบุรี อ้ำเภอปำกท่อ (เฉพำะต.ทุ่งหลวง ต.วังมะนำว ต.ยำงหัก  

ต.วันดำว ต.ห้วยยำงโทน) 

ภาคใต้ 

จังหวัดกระบี ่ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อ้ำเภอเมือง  อ้ำเภอเกำะลันตำ อ้ำเภอคลองท่อม 

อ้ำเภอเหนือคลอง 

(เฉพำะ ต.เขำพนม ในเขตอ้ำเภอเขำพนม) อ้ำเภออ่ำวลึก ยกเว้น ต.คลองยำ 

อ้ำเภอปลำยพระยำ (เฉพำะ ต.เขำต่อ) 

ลุ่มน้้าตาปี อ้ำเภอล้ำทับ (เฉพำะ ต.เขำดิน ต.สินปุน ต.พรุเตียว ต.หน้ำเขำ) 

อ้ำเภอเขำพนม (เฉพำะ ต.โคกหำร) อ้ำเภออ่ำวลึก (เฉพำะ ต.คลองยำ) อ้ำเภอ

ปลำยพระยำ (เฉพำะ ต.ปลำยพระยำ ต.เขำเขน ต.คีรีวง) 

จังหวัดชุมพร ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ อ้ำเภอปะทิว (เฉพำะ ต.ดอนยำง  

ต.ปำกคลอง) 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ งตะวันออก อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอท่ำแซะ อ้ำเภอ 

หลังสวน อ้ำเภอละแม อ้ำเภอพะโต๊ะ อ้ำเภอสวี อ้ำเภอทุ่งตะโก อ้ำเภอ 

ปะทิว (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ดอนยำง ต.ปำกคลอง) 

จังหวัดตรัง ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก กิ่งเภอหำดส้ำรำญ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอกันตัง อ้ำเภอ

ย่ำนตำขำว อ้ ำ เภอปะเหลียน อ้ ำ เภอสิ เกำ  อ้ ำ เภอวั งวิ เศษ อ้ ำ เภอ 

นำโยง อ้ำเภอรัษฎำ อ้ำเภอห้วยยอด (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ในเตำ) 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอห้วยยอด (เฉพำะ ต.ในเตำ) 

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช  

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก กิ่งอ้ำเภอนบพิต้ำ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอพรหมคีรี 

อ้ำเภอลำนสกำ อ้ำเภอเชียรใหญ่ อ้ำเภอปำกพนัง อ้ำเภอรุ่นพิบูลย์อ้ำเภอ 
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สิชล อ้ำเภอขนอม อ้ำเภอจุฬำภรณ์ อ้ำเภอพระพรหม อ้ำเภอท่ำศำลำ อ้ำเภอ

เฉลิ มพระ เกี ย รติ  อ้ ำ เภอทุ่ ง ส ง  ( เ ฉพำะ  ต .น ้ ำ ตก )  อ้ ำ เภอชะอวด  

(ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ขอนหำด) อ้ำเภอหัวไทร (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ควนชะลิก ต.

รำมแก้ว) 

ลุ่มน้้าตาปี กิ่งอ้ำเภอช้ำงกลำง อ้ำเภอฉวำง อ้ำเภอพิปูน อ้ำเภอนำงบอน 

อ้ำเภอทุ่งใหญ่  อ้ำเภอถ ้ำพรรณรำ อ้ำ เภอทุ่งสง (เฉพำะ ต.หนองหงส์  

ต.นำโพธิ์ ต.เขำขำว) 

ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา อ้ำเภอชะอวด (เฉพำะ ต.ขอนหำด) อ้ำเภอหัวไทร 

(เฉพำะ ต.ควนชะลิก ต.รำมแก้ว) 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อ้ำเภอบำงขัน อ้ำเภอทุ่งสง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.

น ้ำตก ต.หนองหงส์ ต.นำโพธิ์ ต.เขำขำว) 

จังหวัดนรำธิวำส ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดปัตตำน ี ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอโคกโพธิ์ อ้ำเภอปะนำเระ อ้ำเภอมำยอ 

อ้ำเภอทุ่งยำงแดง อ้ำเภอสำยบุรี อ้ำเภอไม้แก่น อ้ำเภอยะหริ่ง อ้ำเภอกะพ้อ 

อ้ำ เภอแม่ลำน (เฉพำะ ต.แม่ลำน ต.ป่ำไร่ )  อ้ำ เภอหนองจิก ( เฉพำะ  

ต.เกำะเปำะ ต.ดอนรัก ต.ตุยง ต.ท่ำก้ำช้ำ ต.บ่อทอง ต.บำงเขำ ต.บำงตำวำ ต.

ปุโละปุโย)  อ้ำเภอเมือง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ปะกำฮะรัง ต.บำรำเฮำะ  

ต.ปุยุด) อ้ำเภอยะรัง (ทุกต้ำบลยกเว้น ต.ประจัน ต.คลองใหม่) 

ลุ่มน้้าปัตตานี อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.ปะกำฮะรัง ต.บำรำเฮำะ ต.ปุยุด) อ้ำเภอ

หนองจิก (เฉพำะ ต.คอลอตันหยง ต.ดำโต๊ะ ต.ยำบี ต.ลิปะสะโง) อ้ำเภอยะรัง 

( เ ฉ พ ำ ะ  ต . ป ร ะ จั น  ต . ค ล อ ง ใ ห ม่ )  อ้ ำ เ ภ อ แ ม่ ล ำ น  ( เ ฉ พ ำ ะ  

ต.ม่วงเตี ย) 

จังหวัดพังงำ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทุกอ้ำเภอ 
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จังหวัดพัทลุง  ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา กิ่งอ้ำเภอศรีนครินทร์ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอกงหรำ 

อ้ำเภอเขำชัยสน อ้ำเภอตะโหมด อ้ำเภอควนขนุน อ้ำเภอปำกพะยูน อ้ำเภอศรี

บรรพต อ้ ำ เภอป่ำบอน อ้ ำ เภอบำงแก้ว  อ้ ำ เภอป่ ำพะยอม ( เฉพำะ  

ต.ป่ำพะยอม ต.เกำะเต่ำ ต.บ้ำนพร้ำว)  

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอป่ำพะยอม (เฉพำะ ต.ลำนข่อย)  

จังหวัดภูเก็ต  ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดยะลำ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอรำมัน และ อ้ำเภอกำบัง 

ลุ่มน้้าปัตตานี กิ่งอ้ำเภอกรงปินัง อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอเบตง อ้ำเภอบันนังสตำ 

อ้ำเภอธำรโต อ้ำเภอยะหำ 

จังหวัดระนอง ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดสงขลำ ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา อ้ำเภอกระแสสินธุ์ อ้ำเภอคลองหอยโข่ง อ้ำเภอ 

ควนเนียง อ้ำเภอนำหม่อม อ้ำเภอบำงกล่้ำ อ้ำเภอระโนด อ้ำเภอรัตภูมิ อ้ำเภอ

สทิงพระ อ้ำเภอสะเดำ อ้ำเภอสิงหนคร อ้ำเภอหำดใหญ่ อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ 

ต.เกำะยอ ต.บ่อยำง ต.เขำรูปช้ำง ต.พะวง) 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอเมือง (เฉพำะ ต.เกำะยอ ต.บ่อยำง 

ต.เขำรูปพระ ต.พะวง)  

จังหวัดสตูล ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทุกอ้ำเภอ 

จังหวัดสุรำษฎร์

ธำน ี 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ้ำเภอไชยำ อ้ำเภอดอนสัก อ้ำเภอท่ำชนะ อ้ำเภอ

ท่ำฉำง (เฉพำะต.เขำถ่ำน ต.เสวียด ต.ปำกฉลุย) อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ (เฉพำะ ต.

ท่ำทองใหม่ ต.ท่ำทอง ต.กะแดะ ต.กรูด) 

ลุ่มน้้ าตาปี   อ้ำ เภอคีรี รัฐนิคม อ้ำ เภอเคียนซำ อ้ำ เภอชัยบุรี  อ้ำ เภอ 

บ้ำนตำขุน อ้ำเภอบ้ำนนำเดิม อ้ำเภอบ้ำนนำสำร อ้ำเภอพนม อ้ำเภอ 

พระแสง อ้ำเภอพุนพิน อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอเวียงสระ อ้ำเภอท่ำฉำง (เฉพำะ  
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ต.ท่ำฉำงต.ท่ำเคย ต.คลองไทร) อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ (เฉพำะ ต.ทุ่ งกง  

ต.ช้ำงซ้ำย ต.ช้ำงขวำ ต.ทุ่งรัง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีทดสอบมลพิษทางน้้า 
ชนิดของสารมลพิษ วิธีวิเคราะห์ 

ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH)  เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำงของน ้ำ (pH Meter) 

ค่ำบีโอดี (BOD)  
อะไซด์ โมดิพิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ 20°C 

เป็นเวลำ 5 วัน 

ค่ำซีโอดี (COD)  โปตัสเซียม ไดโครเมต (Potassium Dichromate Digestion) 

สำรแขวนลอย (SS)  กรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) 

อุณหภูมิ (Temperature)  เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำ 

ค่ำทีดีเอส (TDS)  ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง 

ค่ำทีเคเอ็น (TKN)  เจลดำห์ล (Kjeldahl) 

น ้ำมันและไขมัน 

(Oil & Grease)   

สกัดด้วยตัวท้ำละลำย แล้วแยกหำน ้ำหนักของน ้ำมันและไขมัน 

โลหะหนัก  

ปรอท (Mercury) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น โคลด์ เวเปอร์ เทคนิค (Atomic 

Absorption Cold Vapour Techique) 

เซเลเนียม (Selenium) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด์ เจนเนอ

เรชั่น (Hydride Generation) หรือวิธีพลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปค



โตรสโคบ ี(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟ

ลี คัพเพิล พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

แคดเมียม (Cadmium) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

ตะกั่ว (Lead) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

สำรหนู (Arsenic) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด์ เจนเนอ

เรชั่น (Hydride Generation) หรือวิธีพลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปค

โตรสโคบี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟ

ลี คัพเพิล พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

ไตรวำเลนต์โครเมียม 

(Trivalent Chromium, Cr3+) 

อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 



พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

เฮกซะวำเลนต์โครเมียม

(Hexavalent Chromium, 

Cr6+) 

อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

บำเรียม (Barium) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

นิเกิล (Nickel) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

ทองแดง (Copper) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 



สังกะสี (Zinc) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

แมงกำนีส (Manganese) อะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี(Atomic 

Absorption Spectro Photometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น 

(Direct Aspiration) หรือวิธพีลำสม่ำ อีมีสชั่น สเปคโตรสโคบี 

(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล 

พลำสม่ำ (Inductively Coupled Plama : ICP) 

สารที่เป็นพิษ  

ซัลไฟด์ (Sulphide)  

คิดเทียบเป็นไฮโดรเจน ซัลไฟด์ 

(H2S) 

ไตเตรท (Titrate) 

ไซยำไนด์ (Cyanide)  

คิดเทียบเป็นไฮโดรเจน 

ไซยำไนด์ (HCN) 

กลั่นและตำมด้วยวิธี ไพริดีน บำร์บิทูริคแอซิค (Pyridine 

Barbituric Acid) 

ฟอร์มัลดีไฮด์ 

(Formaldehyde) 

เทียบสี (Spectrophotometry) 

สำรประกอบฟีนอล (Phenols กลั่นและตำมด้วยวิธี 4-อะมิโนแอนติไพรีน (Distillation, 4-



Compound) Aminoantipyrine) 

เพสติไซด์ (Pesticide) ก๊ำซโครมำโตกรำฟิ (Gas-Chromatography) 

 
 
 
 



วิธีทดสอบมลพิษทางอากาศ 
คุณลักษณะที่ต้องการทราบ วิธีทดสอบ* 

ฝุ่นละอองทั งหมด (TSP) จำก

ปล่องระบำย 

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

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

- US EPA Method 8 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) - US EPA Method 7E (Chemiluminescence) 

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

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

- US EPA Method 26A (Isokinetic) 
ไฮโครเจนคลอไรด์ (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 



คุณลักษณะที่ต้องการทราบ วิธีทดสอบ* 

- สำรหน ู(Arsenic) 

- ทองแดง (Copper) 

- ตะกั่ว (Lead) 

- ปรอท (Mercury) 

- แคดเมียม (Cadmium) 
ควำมทึบแสง (Opacity) - US EPA Method 9 – Visual opacity 

กรดก้ำมะถัน (Sulfuric acid) - US EPA Method 8 

ปริมำณสำรอินทรีย์ระเหยรวม 

(TVOCs) จำกปล่องระบำย 

(Stationary Source) 

- US EPA Method 25A (FID) 

- US EPA Method 25B (NDIR) 

ปริมำณสำรอินทรีย์ระเหย ชนิด 

Fugitive Emission (TOC) 

- US EPA Method 21 

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

1,3 – บิวทำไดอีน (1,3-

butadiene) 

- US EPA TO-15 (Gas Chromatography Mass 
Spectrometry) 

อุณหภูมิในปล่องระบำย - Thermocouple 

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

*หมำยเหตุ   



SM       หมำยถึง  Standard Method for the examination of water and 
water, 22nd edition 2012 

ASTM     หมำยถึง  American Society for testing and Materials Standard 
US EPA   หมำยถึง  United State Environmental Protection Agency 

 

 

 

 



ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Heating Values of Fuels) 

รหัสชนิดเชื อเพลิง 
ปริมำณกำรใช้ 
เชื อเพลิงต่อ

เดือน (หน่วย) 

ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิง 
(ต่อหนึ่งหน่วย)  (หน่วย) 

อ้ำงอิง หมำยเหต ุ

11 น ้ำมันเตำ A (Bunker A) (L) 41.27 MJ/L มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้ธนบุร ี   
12 น ้ำมันเตำ B (Bunker B) (L) MJ/L     
13 น ้ำมันเตำ C (Bunker C) (L) 38.17 MJ/L มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้ธนบุร ี   

14 น ้ำมันดิบ (Crude oil)  
(L) 36.33 MJ/L 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

15 น ้ำมันใช้แล้วที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับคณุภำพ (Processed used-oil)  (L) MJ/L     
16 แนฟทำ (Naphtha) (L) 29.59 MJ/L NCV = 44.5 TJ/Gg ของ IPCC Density = 665 kg/m3 

17 น ้ำมันก๊ำด (Kerosene) 
(L) 34.53 MJ/L 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

18 น ้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) (L) MJ/L     
19 น ้ำมันดีเซล (Diesel) (L) 36.42 MJ/L จุฬำ FMECTT   
20 น ้ำมันเบนซิน (Gasoline) (L) 31.48 MJ/L จุฬำ FMECTT   

21 เอทำนอล (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 เชื อเพลิงเหลวอ่ืนๆ (Other liquid fuels) ..............  (L) MJ/L     

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

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

32 ถ่ำนหินบิทูมินัส (Bituminous)  (kg) 26.37 MJ/kg กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์   



รหัสชนิดเชื อเพลิง 
ปริมำณกำรใช้ 
เชื อเพลิงต่อ

เดือน (หน่วย) 

ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิง 
(ต่อหนึ่งหน่วย)  (หน่วย) 

อ้ำงอิง หมำยเหต ุ

พลังงำน 
33 ถ่ำนหินซับบิทูมินสั (Sub-bituminous)  (kg) 18.9 MJ/kg NCV = 18.9 TJ/Gg ของ IPCC   
34 ถ่ำนหินลิกไนต์ (Lignite)  (kg) 10.47 MJ/kg มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้ธนบุร ี   

แหล่ง อ.ลี  
(kg) 18.42 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

แหล่ง จ.กระบี ่
(kg) 10.88 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

แหล่ง อ.แม่เมำะ 
(kg) 10.47 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

แหล่ง ต.แจ้คอน 
(kg) 15.11 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

35 ถ่ำนโค้ก (Coke)  
(kg) 27.63 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

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

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

37 เชื อเพลิงชีวมวล (Biomass).............. (kg) ค่ำมำตรฐำนแยกตำมชนิดเชื อเพลงิ     

ฟืน/Fuel wood 
(kg) 15.99 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

แกลบ/ Rice Husk 
(kg) 14.4 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

ชำนอ้อย/Bagasse 
(kg) 7.53 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

ขี เลื่อย/Saw Dust 
(kg) 10.88 MJ/kg 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   



รหัสชนิดเชื อเพลิง 
ปริมำณกำรใช้ 
เชื อเพลิงต่อ

เดือน (หน่วย) 

ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิง 
(ต่อหนึ่งหน่วย)  (หน่วย) 

อ้ำงอิง หมำยเหต ุ

ซังข้ำวโพด/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 เชื อเพลิงแข็งอื่นๆ (Other solid fuels) .............. (kg) MJ/kg     
41 ก๊ำซธรรมชำติ (NG) (Nm3) 40.69 MJ/m3 NCV = 48 TJ/Gg ของ IPCC MW=19 kg/kg-mol 
42 ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  (Nm3) 44.2 TJ/Gg NCV = 44.2 TJ/Ggของ IPCC   
43 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว/ก๊ำซหุงตม้ (LPG)  (Nm3) 47.3 TJ/Gg NCV ของ IPCC   

LPG (ค่ำโพรเพน:บิวเทน  30:70%)** (Nm3) 27.72 MJ/L 27.72 MJ/L = PTT MW=53.92 g/g-mol 
LPG (ค่ำโพรเพน:บิวเทน  50:50%)** (Nm3) 27.25 MJ/L PTT MW=51.11 g/g-mol 

44 ก๊ำซไฮโดรเจน (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 ก๊ำซโพรเพน (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 ก๊ำซชีวภำพ (Biogas)  
(Nm3) 20.93 MJ/Nm3 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

47 ก๊ำซเตำถ่ำนโค้ก (Coke Oven Gas)  (Nm3) MJ/Nm3 NCV = 38.7 TJ/Gg ของ IPCC MW = N/A 
48 ก๊ำซเปลี่ยนรูป (Converter gas)  (Nm3) MJ/Nm3     
49 ก๊ำซไหลออก  (Off-gas)  (Nm3) MJ/Nm3     

  59 เชื อเพลิงก๊ำซอื่นๆ (Other gaseous fuels) ................  (Nm3) MJ/Nm3     
61 เหล็ก แร่เหล็ก (Iron, Iron ore) (kg) MJ/kg     
62 แร่ซลัไฟด ์(Sulfide ore)  (kg) MJ/kg     



รหัสชนิดเชื อเพลิง 
ปริมำณกำรใช้ 
เชื อเพลิงต่อ

เดือน (หน่วย) 

ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิง 
(ต่อหนึ่งหน่วย)  (หน่วย) 

อ้ำงอิง หมำยเหต ุ

63 ถ่ำนโค้ก (Coking coal)   (kg) MJ/kg     
64 ถ่ำนโค้กดิบ (Raw coke) (kg) MJ/kg     
69 วัตถุดิบป้อนเข้ำอื่นๆ (Other feedstocks) ....................  (kg) MJ/kg     
71 เยื่อกระดำษจำกระบบบ้ำบดัน ำ้เสีย (Pulp effluent)  (kg) MJ/kg     
72 ขยะชุมชน (Municipal waste) (kg) MJ/kg     
73 เชื อเพลิงขยะ (RDF: Refuse derived fuel) (kg) MJ/kg     
74 กำกของเสีย (Solid waste) (kg) MJ/kg     
79 เชื อเพลิงอื่นๆ นอกเหนือจำกรหัส  71-74 ...................  (kg) MJ/kg     

  81 ไฟฟ้ำ (Electricity (kWh) 3.6 MJ/kWh 
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน   

 

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

 

 

 

 

 



การแปลงหน่วยทั่วไป ** 

1 กิโลแคลอรี (kcal) = 4186 จูล (joules) 

= 3.968 บีทียู (Btu) 

1 ตันเทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ (toe) = 10.093 จิกะแคลอรี (Gcal) 

= 42.244 จิกะจูล (GJ) 

= 40.047 x 10 6 บีทียู (Btu) 

1 บำร์เรล (barrel) = 158.99 ลิตร (litres) 

1 ลูกบำศก์เมตรของไม้ 

(cu.m. of solid wood) 

= 600 กิโลกรัม (kg.) 

1 ลูกบำศก์เมตรของถ่ำน 

(kg. of charcoal) 

= 250 กิโลกรัม (kg.) 

5 กิโลกรัมของฟืน 

(kg. of fuel wood) 

= 1 กิโลกรัมของถ่ำน (kg. of 

charcoal product) 

 

1 ลิตรของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(litre of LPG) 

= 0.54 กิโลกรัม (kg.) 

ที่มา 

* IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change ปี 2006, ค่ำ Net calorific value 
และค่ำ Lower – Upper limit ที่ 95% Confident intervals 

** U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. 
http://hydrogen.pnl.gov/tools/lower-and-higher-heating-values-fuels 

** รำยงำนพลังงำนของประเทศไทยรำยปีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
กระทรวงพลังงำน 

*** บทเรียนออนไลน์ เรื่อง กำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี
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