
 หนา   ๑๕ 
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและ 

ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสาร

มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒  ขอ  ๔.๑.๑  

และขอ  ๔.๒.๑  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ  ดังตอไปนี้ 

๑. ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก

จากโรงงาน  ปรากฏในตารางตอไปนี้ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้ํา มลพิษอากาศ 

๑. ลําดับที่  ๑๑ (๓), (๔) 
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
ทําน้ําตาลทรายดิบ  ทรายขาว  หรือ
ขาวบริสุทธิ์ 

ทุกขนาด จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๒. ลําดับที่  ๑๑ (๖) 
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
กิจการทํากลูโคส  เดกซโทรส  
หรือผลิตภัณฑที่คลายคลึง 

กําลังการผลิต  ๒๐  
ตันตอวันข้ึนไป 

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๓. ลําดับที่  ๓๘ (๑) 
โรงงานประกอบกิจการผลิตเย่ือ
กระดาษ 

ต้ังแต  ๕๐  ตัน         
ตอวันข้ึนไป 

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๔. ลําดับที่  ๔๒ (๑) 
โรงงานประกอบกิจการคลอ -  
อัลคาไลนที่ใชโซเดียมคลอไรด  
(NaCl)  เปนวัตถุดิบในการผลิต  

กําลังการผลิต       
แตละชนิดหรือ
รวมกันต้ังแต  ๑๐๐  
ตันตอวันข้ึนไป 

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้ํา มลพิษอากาศ 

Na2CO3,  NaOH, HCl,  Cl2,  
NaOCl  และปูนคลอรีน  
(Bleaching  Powder) 

๕. ลําดับที่  ๔๒  และ  ๔๔   
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ใชวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันหรือ
โรงแยกกาซ 

ต้ังแต  ๑๐๐ ตัน 
ตอวัน 

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๖. ลําดับที่  ๔๓ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตปุยเคมี
หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี 

ทุกขนาด จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๗. ลําดับที่   ๔๙ 
โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียม 

ทุกขนาด จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๘. ลําดับที่  ๕๐ (๒) 
โรงงานอุตสาหกรรมแยกหรือ 
แปรสภาพกาซธรรมชาติ 

ทุกขนาด จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๙. ลําดับที่  ๕๗ 
โรงงานประกอบกิจการผลิต 
ปูนซิเมนต 

ทุกขนาด ไมทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๑๐. ลําดับที่  ๕๙ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
เหล็กและเหล็กกลาที่มีเตาอบหรือ
ใชน้ํากรดหรือใชสารที่อาจเปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม 

กําลังการผลิตต้ังแต 
๑๐๐  ตันตอวันข้ึนไป 

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้ํา มลพิษอากาศ 

๑๑. ลําดับที่  ๕๙ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็ก
และเหล็กกลาที่มีเตาหลอมเหล็ก  

เตาหลอมมี
ปริมาตรรวมทั้งส้ิน  
(Total  Capacity)  
ต้ังแต  ๕ ตันตอคร้ัง  
(Batch)  ข้ึนไป 

ไมทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๑๒. ลําดับที่  ๖๐ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การถลุงแรหรือหลอมโลหะซึ่ง
ไมใชอุตสาหกรรมเหล็กหรือ
เหล็กกลา 

กําลังการผลิตต้ังแต  
๕๐  ตันตอวันข้ึนไป 

ไมทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๑๓. ลําดับที่  ๘๘ 
โรงไฟฟา 

กําลังการผลิต  ๑๐  
เมกกะวัตตข้ึนไป 

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน 

๑๔. ลําดับที่  ๑๐๑ 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
ตามกฎหมายโรงงาน 

ทุกขนาด  เฉพาะ 
 -  โรงงานบําบัดน้ํา
เสียรวม 

 -  เตาเผาของเสีย 

 -  หลุมฝงกลบ 

 
จัดทํารายงาน 

 

ไมทํารายงาน 

จัดทํารายงาน 

 
ไมทํารายงาน 
 

จัดทํารายงาน 

ไมทํารายงาน 
 

๑๕. ลําดับที่  ๑๐๕  โรงงานจัดการกาก
ของเสียและวัตถุอันตราย 
 
ลําดับที่  ๑๐๖  โรงงานจัดการกาก
ของเสียและวัตถุอันตราย  
(Recycle) 

ทุกขนาด  เฉพาะ 
การฝงกลบ 
 
ทุกขนาด  

 

จัดทํารายงาน   
 
 

จัดทํารายงาน 

จัดทํารายงาน 
   
 

จัดทํารายงาน 
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้ํา มลพิษอากาศ 

๑๖. โรงงานทุกประเภทที่มีน้ําเสีย
ปนเปอนสารอินทรีย 

มีปริมาตรน้ําเสีย
ต้ังแต  ๕๐๐  
ลูกบาศกเมตรตอวัน  
(ไมรวมน้ําหลอ
เย็น)  หรือปริมาณ
ความสกปรกกอน
เขาระบบบําบัด  
(BOD  Load  of  
Influent)  ต้ังแต  
๑๐๐  กิโลกรัม 
ตอวันข้ึนไป 

จัดทํารายงาน ไมทํารายงาน 

๑๗. โรงงานทุกประเภทที่ใชสารหรือ
องคประกอบของสารดังตอไปนี้ 
ในกระบวนการผลิต  สังกะสี   
แคดเมี่ยม  ไซยาไนด  ฟอสฟอรัส 
ที่อยูในรูปของสารประกอบ
อินทรีย  ตะกั่ว  ทองแดง บาเรียม  
เซเลเนียม  นิเกิล  แมงกานีส  
โครเมี่ยมวาเลนซี  6  อารซีนิคและ
สารประกอบอารซีนิค  ปรอทและ
สารประกอบปรอท 

มีปริมาตรน้ําเสีย
ต้ังแต  ๕๐  
ลูกบาศกเมตรตอวัน 
(ไมรวมน้ําหลอเย็น) 

จัดทํารายงาน ไมทํารายงาน 

๒. การรายงานมลพิษน้ําในแบบ  รว.  ๒  ตองมีพารามิเตอรอยางนอย  BOD  หรือ  COD  

หรือ  SS  หรือทั้งสามพารามิเตอร  หรือโลหะหนัก  ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานแตละประเภท  

หรือ  พารามิเตอรที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหใชผลตรวจวัดจริงใน

การรายงาน 
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๓. การรายงานมลพิษอากาศในแบบ  รว.  ๓  ตองมีพารามิเตอรอยางนอย  SO2  หรือ  NOx  

หรือ  TSP  หรือทั้งสามพารามิเตอรตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช  หรือพารามิเตอรที่กําหนดในรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  โดยใหใชผลตรวจวัดจริงในการรายงานหรือใชคาจากการคํานวณ

สําหรับการระบายแบบฟุงกระจาย  (Fugitive  Emission) 

๔. แบบรายงาน  รว.  ๑  รว.  ๒  และ  รว.  ๓  ตองมีผูจัดการสิ่งแวดลอมหรือผูประกอบกิจการ

โรงงานลงนามรับรองดวยทุกคร้ัง 

๕. การจัดสงรายงานผานระบบอิเลคทรอนิกส  ใหใชคาการตรวจวัดหรือคํานวณระหวางเดือน

มกราคมถึงเดือนมิถุนายน  เปนคาที่ใชรายงานงวดที่  ๑  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  และใชคาการตรวจวัด

หรือคํานวณระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม  เปนคาที่ใชรายงานงวดที่  ๒  ภายในวันที่   

๓๑  มกราคม  ของปถัดไป 

กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว เห็นวาแบบรายงานดังกลาวไมสมบูรณ   

ผูประกอบกิจการโรงงานมีหนาที่ตองจัดทํารายงานใหสมบูรณภายใน  ๔๕  วัน  นับจากวันไดรับแจง 

ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 


