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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิด
ของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริม าณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อความชัดเจนในการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานตามหลักวิชาการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ ขอ ๔.๑.๑ และขอ ๔.๒.๑ แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวัน ที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้ สารอินทรียระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) หมายถึง
สารประกอบที่มีคารบอนอินทรีย (Organic Carbon) เปนองคประกอบหลัก และมีความดันไอมากกวา
๐.๑ มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส และความดัน ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท ยกเวน
มีเ ทนคาร บ อนมอนอกไซด คาร บ อนไดออกไซด โลหะคารไ บดห รื อคาร บ อเนต แอมโมเนี ย ม
คารบอเนต สารในกลุมปองกันหรือปราบศัตรูพืชหรือสัตว และกรดอินทรีย
ขอ ๔ โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายประกาศนี้ใหจัดทํารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
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ขอ ๕ การรายงานมลพิษน้ําในแบบ รว. ๒ ใหใชผลตรวจวัดจริงในการรายงาน โดยตอง
มีพารามิเตอรอยางนอย ดังนี้
ก) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส
เวลา ๕ วัน ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ความเปนกรดและดาง (pH) และสารแขวนลอย
(Suspended Solids) หรือพารามิเตอรที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ข) โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน
หรือพารามิเตอรที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขอ ๖ การรายงานมลพิษอากาศในแบบ รว. ๓ ใหใชผลตรวจวัดจริงในการรายงาน หรือ
ใชคาการคํานวณกรณีเปนการระบายในลักษณะฟุงกระจาย (Fugitive Emission) และในกรณีโรงงาน
ที่ไดรับอนุญาตกอนประกาศนี้มีผลบังคับใชอาจใชคาที่เทียบเคียงผลการตรวจวัดในสภาวะเดียวกัน
กรณีไมสามารถตรวจวัดไดเนื่องจากปญหาดานเทคนิค หรือใชคาที่ไดจากการคํานวณตามวิธีที่สากล
ยอมรับ โดยตองมีพารามิเตอรอยางนอย ดังนี้
ก) โรงงานที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงใหรายงานอยางนอยคาออกไซดของ
ไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด (Oxide of Nitrogen as NO2) และสําหรับโรงงานที่ใชเชื้อเพลิง
อื่น ๆ ใหรายงานอยางนอยคาออกไซดข องไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด (Oxide of
Nitrogen as NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide) และฝุนละออง (Total Suspended Particulate)
หรือ พารามิเตอรที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ข) สารอินทรียระเหย (VOCs) ตามชนิดหรือประเภทโรงงานที่มีหรือใช โดยให
รายงานในรูปสารอินทรียระเหยรวม (Total Volatile Organic Compounds : TVOC) หรือประเภทของ
สารอินทรียระเหยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของระบุไว และใหรายงานเมื่อการกําหนดคาควบคุมการระบาย
และวิธีการตรวจวัดตามกฎหมายนั้น ๆ มีผลบังคับใช
ขอ ๗ การตรวจวัดคาการระบายมลพิษตองทําการตรวจวัดโดยหองปฏิบัติการวิเคราะห
ของทางราชการหรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห เ อกชนที่ขึ้ น ทะเบี ย นกับ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
ขอ ๘ การรายงานตามแบบรายงาน รว. ๑ รว. ๒ และ รว. ๓ ให จั ด ส ง ผา นระบบ
อิเล็คทรอนิกสที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยคาที่ไดจากการตรวจวัดหรือคํานวณระหวาง
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ใหรายงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปที่รายงานงวดที่ ๑
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และคาที่ไดจากการตรวจวัดหรือคํานวณระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ใหรายงานงวดที่ ๒
ภายในวั น ที่ ๓๑ มกราคม ของป ถัด ไป และให จัดทํ าสํ าเนาเอกสารโดยใหผูจั ดการสิ่ง แวดลอ ม
หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลงนามรับรองและเก็บรักษาไวพรอมที่จะใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา
กรณี ที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายงานดั ง กล า วไม ส มบู ร ณ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีหนาที่ตองจัดทํารายงานใหสมบูรณภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันไดรับแจงผานระบบการรายงานดวยอิเลคทรอนิกส
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประพัฒน วนาพิทักษ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บัญชีทายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิด
และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
รายการที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เงื่อนไข

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ

๑

ลําดับที่ ๑๑ (๓) และ ๑๑ (๔)
การทําน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาล
ทรายขาว หรือน้ําตาลทรายขาวให
บริสุทธิ์

โรงงานทุกขนาด

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

ลําดับที่ ๑๑ (๖)
การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส
หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต ๒๐
ตันตอวันขึน้ ไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๒

ลําดับที่ ๓๘ (๑) และ ๓๘ (๒)
การทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอนื่
การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือ
กระดาษที่ใชในการกอสรางชนิด
ที่ทําจากเสนใยหรือแผนกระดาษ
ไฟเบอร

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต ๕๐
ตันตอวันขึน้ ไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๓

ลําดับที่ ๔๒ (๑)
การทําเคมีภณ
ั ฑ สารเคมี หรือ
วัสดุเคมี

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตแตละชนิด
หรือรวมกันตัง้ แต
๑๐๐ ตันตอวันขึ้นไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๔

ลําดับที่ ๔๓ (๑)
โรงงานทุกขนาด
การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด
เฉพาะที่ใช
ศัตรูพืชหรือสัตว
กระบวนการทางเคมี

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๕

ลําดับที่ ๔๔
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก
หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต ๑๐๐
ตันตอวันขึน้ ไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๒
รายการที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เงื่อนไข

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ

๖

ลําดับที่ ๔๙
โรงงานกลั่นน้าํ มันปโตรเลียม

โรงงานทุกขนาด

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๗

ลําดับที่ ๕๗ (๑)
การทําซีเมนต ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร

โรงงานทุกขนาด

ไมทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๘

ลําดับที่ ๕๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือ
ผลิตเหล็ก หรือเหล็กกลาในขั้นตน

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต ๑๐o
ตันตอวันขึน้ ไป
ที่มีเตาหลอมเหล็ก
หรือเตาอบ หรือใช
น้ํากรด หรือใชสาร
ที่อาจเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๙

ลําดับที่ ๖o
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขัน้ ตน
ซึ่งไมใชเหล็กหรือเหล็กกลา

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต ๕๐
ตันตอวันขึน้ ไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๑๐

ลําดับที่ ๘๘
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต
๑๐ เมกกะวัตตขึ้นไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๑๑

ลําดับที่ ๘๙
โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใช
กาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ

โรงงานทุกขนาด

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๓
รายการที่

เงื่อนไข

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ

- การบําบัดน้ําเสียรวม

โรงงานทุกขนาด

จัดทํารายงาน

ไมทํารายงาน

- การเผาของเสียรวม

โรงงานทุกขนาด

ไมทํารายงาน

จัดทํารายงาน

- การบําบัดดวยวิธีเคมีฟสิกส

โรงงานทุกขนาด

ไมทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๑๓

ลําดับที่ ๑๐๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
คัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมาย
โรงงาน

โรงงานทุกขนาด
เฉพาะการฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวที่เปน
ของเสียอันตราย

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๑๔

ลําดับที่ ๑๐๖
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
นําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิต
เปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม

โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต ๕๐
ตันตอวันขึน้ ไป

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

๑๕

ลําดับที่ ๑ – ๑๐๗
โรงงานที่มีน้ําเสีย

โรงงานที่มีปริมาณ
น้ําเสียกอนเขาระบบ
บําบัด (Influent)
ตั้งแต ๕๐๐ ลูกบาศก
เมตรตอวันขึ้นไป
(รวมน้ําหลอเย็นที่มี
การปนเปอนในรูป
บีโอดีหรือซีโอดี)

จัดทํารายงาน

ไมทํารายงาน

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลําดับที่ ๑o๑
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะ

๔
รายการที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เงื่อนไข

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ

หรือปริมาณความ
สกปรกกอนเขาระบบ
บําบัด (BOD Load of
Influent) ตั้งแต ๑๐๐
กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
๑๖

ลําดับที่ ๑ – ๑๐๗
โรงงานที่ใชสารหรือองคประกอบ
ของสารดังตอไปนี้โดยตรงใน
กระบวนการผลิต ไดแก
สังกะสี แคดเมียม ไซยาไนด
ฟอสฟอรัสที่อยูในรูปของ
สารประกอบอินทรีย ตะกั่ว
ทองแดง บาเรียม เซเลเนียม นิเกิล
แมงกานีส เฮกซาวาเลนซโครเมียม
อารเซนิค และปรอท

โรงงานที่มีปริมาณ จัดทํารายงาน
น้ําเสียกอนเขาระบบ
บําบัด (Influent) ตั้งแต
๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน
ขึ้นไป

ไมทํารายงาน

๑๗

ลําดับที่ ๑ – ๑๐๗
โรงงานที่มีการใชเตาอุตสาหกรรม
หรือหมอน้ํา

ไมทํารายงาน
- โรงงานที่มี
เตาอุตสาหกรรมขนาด
แรงมาเปรียบเทียบตั้งแต
๑,๐๐๐ แรงมาขึ้นไป

จัดทํารายงาน

-โรงงานที่มีหมอน้ําเดีย่ ว ไมทํารายงาน
ที่มีกําลังการผลิตไอน้ํา
ตั้งแต ๑๐ ตันไอน้ําตอ
ชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช
ของเหลวหรือของแข็ง
เปนเชื้อเพลิง หรือ
ตั้งแต ๒๐ ตันไอน้ําตอ
ชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช
กาซเปนเชื้อเพลิง

จัดทํารายงาน

๕
รายการที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เงื่อนไข

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ

๑๘

ลําดับที่ ๑ – ๑๐๗
โรงงานที่มีหรือใชสารอินทรียระเหย
(VOCs) ในกระบวนการผลิต

โรงงานที่มีหรือใช
สารอินทรียระเหย
ตั้งแต ๓๖ ตันตอป
ขึ้นไป

ไมทํารายงาน

จัดทํารายงาน

