ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรือ่ ง การรายงานขอมูลตาง ๆ ของโรงงานหลอมตะกัว่ จากแบตเตอรีเ่ กา
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ และ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราช
บัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหโรงงานหลอมตะกัว่ จากแบตเตอรีเ่ กาเปนโรงงานทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงตอสิง่ แวดลอม ซึง่ ผูป ระกอบกิจการ
โรงงานหลอมตะกัว่ จากแบตเตอรีเ่ กาตองจัดทํารายงานขอมูลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันสิง่
แวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในระบบปองกันสิง่ แวดลอมเปนพิษ และการตรวจสอบคุณภาพสิง่
แวดลอม ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหรายงานขอมูลเกีย่ วกับวัตถุดบิ หมอแบตเตอรีเ่ กาทีน่ าํ เขาโรงงานผลผลิตทีไ่ ด กากตะกรัน กาก
ตะกอนของแข็ง และกากของเสียตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามแบบรายงานขอมูลเกีย่ วกับปริมาณแบตเตอรีเ่ กา ผลผลิต การ
จําหนายผลิตภัณฑ และกากของเสีย ทายประกาศนี้
ขอ ๒ ตองรายงานผลการตรวจสอบปริมาณตะกัว่ ปนเปอ นในน้าํ ทิง้ และน้าํ ฝนทีร่ ะบายออกนอกบริเวณโรง
งานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ ๓ เดือน
ขอ ๓ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอ นตะกัว่ ในแหลงน้าํ ผิวดิน ทีอ่ ยูใ กลอาคารโรงงานมากทีส่ ดุ
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมปละ ๑ ครัง้
ขอ ๔ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอ นตะกัว่ ในแหลงน้าํ ใตดนิ ทีต่ น้ื ทีส่ ดุ อยางนอย ๓ จุด โดยมี
จุดทีต่ รวจสอบประกอบดวยจุดตรวจสอบตันน้าํ (Upstream) อยางนอย ๑ แหง และจุดตรวจสอบทายน้าํ
(Downstream) อยางนอย ๒ แหง โดยทีจ่ ดุ ตรวจสอบทุกจุดตองหางจากตัวอาคารโรงงานไมเกิน ๒๐ เมตร หรือตามที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดปละ ๑ ครัง้
ขอ ๕ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอ นของตะกัว่ ในผิวดินแนวเขตทีด่ นิ ของโรงงานในจุดทีใ่ กล
อาคารโรงงานมากทีส่ ดุ
หรือตามทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดและรายงานผลการตรวจสอบตอกรมโรงงานอุต
สาหกรรมปละ ๑ ครัง้
ขอ ๖ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอ นของตะกัว่ ในผิวดิน รอบบริเวณอาคารโรงงาน โดยจุดที่
ตรวจสอบตองหางจากตัวอาคารไมเกิน ๒๐ เมตร หรือตามทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และรายงานผลการ
ตรวจสอบตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปละ ๑ ครัง้
ขอ ๗ ตองรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ ๓ เดือน ตามทีก่ าํ หนด
ไว ดังตอไปนี้
( ๑) ปริมาณอากาศทีร่ ะบายออกจากระบบขจัดอากาศเสียทุกแหงทีต่ ดิ ตัง้ อยูท ง้ั หมด

( ๒ ) คุณภาพอากาศทีร่ ะบายออกจากระบบขจัดอากาศเสียทุกแหงทีต่ ดิ ตัง้ อยูท ง้ั หมดโดยใหรายงาน
คาพารามิเตอร ดังนี้
- ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด
- ปริมาณคารบอนมอนนอกไซด
- ปริมาณคลอรีน
- ปริมาณฝุน ตะกัว่
- ปริมาณฝุนทั้งหมด (Total Dust)
( ๓ ) คุณภาพอากาศทีแ่ นวเขตทีด่ นิ ของโรงงานทางดานใตลม จากตัวอาคารโรงงาน (ใหรายงานทิศ
ทางของลมทีพ่ ดั ผานขณะทําการตรวจสอบดวย) โดยใหรายงานเฉพาะฝุน ตะกัว่
( ๔ ) คุณภาพอากาศกอนเขาระบบขจัดอากาศเสียแตละชุด โดยใหรายงานเฉพาะปริมาณฝุน ตะกัว่
และฝุนทั้งหมด (Total Dust)
( ๕ ) คุณภาพอากาศในพื้นที่ทํางานทั้งหมด ยกเวนสถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุแผนธาตุ ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ถัด
จากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
สุรยิ ะ จึงรุงเรืองกิจ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่……….….
แบบรายงานขอมูลเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่เกา ผลผลิต การจําหนายผลิตภัณฑและกากของเสีย
ประจําเดือน……………………พ.ศ……………
ชื่อผูประกอบกิจการโรงงาน………………………….………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…
่ …………….……….โทรศัพท……..….
สถานที่ตั้งเลขที่……….หมูท …
่ี ……..ซอย…………ถนน…………..ตําบล…………..….อําเภอ………….…..จังหวัด…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ก. ปริมาณแบตเตอรี่เกาที่ใชในการผลิต
วัน เดือน ป

ทีร่ บั ซือ้

ปริมาณแบตเตอรี่เกา (ตัน)
ทีจ่ า ยไปหลอม

คงเหลือ

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………...…….ผูประกอบกิจการโรงงาน

(………………………………….)
…..……/…………/………….

แผนที่……….….
ข. ปริมาณผลผลิตและปริมาณการจําหนายตะกัว่ จากการหลอมแบตเตอรีเ่ กา
วัน เดือน ป

ผลผลิตและการจําหนายตะกัว่ จากการหลอมแบตเตอรีเ่ กา (ตัน)
ผลิตได
จําหนาย
คงเหลือ

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………...…….ผูประกอบกิจการโรงงาน
(………………………………….)
…..……/…………/………….

แผนที่……….….
ค. กากของเสียจากการหลอมแบตเตอรี่เกา
วัน เดือน ป

ก. กากตะกรัน

ชนิดกากของเสีย (ตัน)
ข. ตะกอนระบบฯ
ค. ฝุน ระบบ

ง. อืน่ ๆ

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………...…….ผูประกอบกิจการโรงงาน
(………………………………….)
…..……/…………/………….

