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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ต้องรายงาน รวมทั้งรูปแบบและวิธีการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสามารถนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อาศัยอํานาจตามความข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง การจั ดทํ ารายงานชนิ ด
และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ชนิดและปริมาณสารมลพิษ” หมายความว่า ชนิดและปริมาณสารมลพิษน้ําและอากาศตามที่กําหนด
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ดังนี้
๕.๑ ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
๕.๒ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่รายงานตามแบบรายงาน ให้ระบุวิธีการได้มาของแหล่งข้อมูล
เหล่านั้นซึ่งกําหนดให้ใช้ ๒ กลุ่ม ได้แก่
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๖.๑ กลุ ่ ม “M” (Measurement) เป็ น ชนิ ด และปริ ม าณสารมลพิ ษ ที่ ไ ด้ ม า
จากตรวจวัดวิเคราะห์โดยให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
๖.๒ กลุ่ม “C” (Calculation) เป็นชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ได้จากการคํานวณ
โดยให้ใช้วิธีการคํานวณที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่
(ก) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยสารมลพิษ (Emission Factor) ของสารมลพิษ
ชนิดนั้น ๆ หรือ
(ข) ใช้การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering Calculation) หรือ
(ค) ใช้สมดุลมวล (Mass Balance)
ข้อ ๗ การเก็บตัวอย่างน้ําให้เก็บตัวอย่างน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง ดังนี้
๗.๑ น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
๗.๒ น้ําเสียหรือน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
๗.๓ น้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง
๗.๔ น้ํ า เสี ยที่ ส่ งบํ าบั ดภายนอกโรงงานให้ เก็ บตั วอย่ างน้ํ าในบ่ อสุ ดท้ ายอย่ างน้ อย
หนึ่งเดือนต่อครั้ง
๗.๕ กรณี ไม่ มี การระบายออกนอกโรงงานให้ เก็ บตั วอย่ างน้ํ าในบ่ อสุ ดท้ ายอย่ างน้ อย
สามเดือนต่อครั้ง
ข้อ ๘ การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ
ของโรงงานอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง
ข้อ ๙ การรายงานมลพิ ษน้ํ าให้ ใช้ วิ ธี การได้ มาของข้ อมู ลการจั ดทํ ารายงานตามข้ อ ๖.๑
โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้
๙.๑ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) และสารแขวนลอย (Suspended Solids)
๙.๒ โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน
๙.๓ พารามิเตอร์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๐ การรายงานมลพิษอากาศให้ใช้วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงานตามข้อ ๖.๑
หรือข้อ ๖.๒ โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้
๑๐.๑ กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อย
ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)
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๑๐.๒ กระบวนการเผาไหม้ ที่ ใ ช้ ก๊ า ซชี ว ภาพเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ให้ ร ายงานอย่ า งน้ อ ย
ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(Sulfur Dioxide) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide)
๑๐.๓ กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงาน
อย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide)
๑๐.๔ กระบวนการผลิ ต หรื อ กระบวนการอื่ น ใดให้ ร ายงานพารามิ เ ตอร์ ต ามที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามข้อ ๕ ที่จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ดําเนินการเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย
ข้อ ๑๒ การตรวจวัดชนิดและปริมาณสารมลพิษต้องทําการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๑๓ การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้ดําเนินการ ดังนี้
๑๓.๑ จัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑๓.๒ ส่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รายงานข้อมูลรอบที่ ๑ ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในวันที่ ๑ กันยายน
ของปีที่รายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบที่ ๒ ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมภายในวันที่ ๑ มีนาคม
ของปีถัดไป
๑๓.๓ เก็บรักษารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษไว้ที่โรงงาน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา
๓ ปี และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
๑๓.๔ โรงงานตามข้ อ ๕.๑ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานหรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจ
และผู้ควบคุม ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษ สําหรับโรงงานตามข้อ ๕.๒ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอํานาจ เป็นผู้ลงนาม
รับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีทา้ ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายการที่

ชนิดและขนาดของโรงงาน

การจัดทํารายงาน

๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํากระดาษ
กระดาษแข็งหรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
ชนิดที่ทําจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป
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๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันตั้งแต่
๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป ดังนี้
๑) เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง ที่มีการถลุง
หลอม หล่อ
๒) เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ ที่มี
๒.๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและ
รีดเย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold roll
forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin – pass
หรือ Temper rolling)
๒.๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot forging)
๒.๓) การเคลือบผิว (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะ
หลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี
กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)
๒.๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous metal
foundries)

รายงานมลพิษน้ํา และ
รายงานมลพิษอากาศ

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตแก้ว
เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ที่มีเตาหลอม

รายงานมลพิษอากาศ

๔

โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ํา เฉพาะ
๑) โรงงานที่มหี ม้อน้ําเดี่ยวที่มีกําลังการผลิตไอน้ํา
ตั้งแต่ ๑๐ ตันไอน้ําต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ของเหลว
หรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง
๒) โรงงานที่มหี ม้อน้ําเดี่ยวที่มีกําลังการผลิตไอน้ํา
ตั้งแต่ ๒๐ ตันไอน้ําต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ก๊าซ
เป็นเชื้อเพลิง

รายงานมลพิษอากาศ

-๒รายการที่
๕

ชนิดและขนาดของโรงงาน
โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs)
ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ ๓๖ ตันต่อปี ขึ้นไป

การจัดทํารายงาน
รายงานมลพิษอากาศ

