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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

ที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑  และขอ  ๔  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ชนิดและปริมาณสารมลพิษ”  หมายความวา  ชนิดและปริมาณสารมลพิษน้ําและอากาศตามที่

กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แลวแตกรณี 

“รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม”  หมายความวา  รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ  ที่แตงต้ังตามกฎหมายสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ขอ ๒ ใหโรงงานที่มีมลพิษน้ําและอากาศตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ   
ที่ระบายออกจากโรงงาน  ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ วิธีการไดมาของขอมูลการจัดทํารายงาน 
  ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่รายงานตามแบบรายงาน  ใหระบุวิธีการไดมาของ

แหลงขอมูลเหลานั้นซ่ึงกําหนดใหใช  ๒  กลุม  ไดแก 
  ๓.๑ กลุม  “M”  (Measurement)  เปนชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ไดมาจาก

ตรวจวัดวิเคราะหโดยใหใชวิธีการตามมาตรฐานที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  สําหรับ
การวิเคราะหตัวอยางใหดําเนินการดังนี้ 

   ๓.๑.๑ ตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้ง  ใหใชวิธีการตามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจาก
โรงงาน  และฉบบัแกไขเพิ่มเติม 
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   ๓.๑.๒ ตัวอยางอากาศเสีย   ใหใช วิธีการตามที่ กําหนดในประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดเปนมาตรฐานเฉพาะประเภทโรงงานนั้น  ๆ  และ 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

  ๓.๒ กลุม  “C”  (Calculation)  เปนชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ไดจากการ
คํานวณโดยใชวิธีการคํานวณที่ยอมรับในระดับสากล  เชน  (ก)  ใชคาสัมประสิทธิ์การปลอยสารมลพิษ  
(Emission  Factors)  ของสารมลพิษชนิดนั้น  ๆ  (ข)  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชคํานวณการปลอยสาร
มลพิษ  หรือใชการคํานวณที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในกลุมอุตสาหกรรมนั้น  ๆ  เปนตน 

ขอ ๔ ความถี่  จุดที่เก็บตัวอยาง  และคาพารามิเตอร 
  ในกรณีที่เปนชนิดและปริมาณสารมลพิษจากการตรวจวัดวิเคราะห  (กลุม  “M”)  

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  ๔.๑ ตัวอยางน้ํา  ใหเก็บตัวอยางน้ํา  อยางนอยเดือนละครั้ง  ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ คาพารามิเตอรอยางนอยใหตรวจวัด  BOD5  COD  pH  และ  SS  

สวนคาพารามิเตอรอื่น  ๆ  ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

   ๔.๑.๒ โรงงานที่ใชระบบบําบัดน้ําเสียใหเก็บตัวอยางน้ําเสียกอนเขา
ระบบและน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน 

   ๔.๑.๓ ในกรณีที่ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกโรงงานใหเก็บตัวอยางน้ํา
ในบอสุดทายของระบบบําบัดแทนตัวอยางน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน 

   ๔.๑.๔ กรณีที่นําน้ําเสียไปบําบัดในโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  
(โรงงานลําดับที่  ๑๐๑)  ใหตรวจสอบตัวอยางน้ําเสียที่สงไปบําบัดที่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
แทนตัวอยางน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน 

  ๔.๒ ตัวอยางอากาศใหเก็บตัวอยางอากาศ  อยางนอย  ๖  เดือน  ตอคร้ัง  ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ โรงงานที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงคาพารามิเตอรอยางนอย

ใหตรวจวัด  NOx  และสําหรับโรงงานที่ใชเชื้อเพลิงอื่น  ๆ  คาพารามิเตอรอยางนอยใหตรวจวัด  SO2  
NOx  และ  TSP  สําหรับคาพารามิเตอรอื่น  ๆ  ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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   ๔.๒.๒ ใหเก็บตัวอยางอากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือทอ
ระบายอากาศของโรงงาน 

   ๔.๒.๓ กรณีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกําหนดเปนอยาง
อื่นใหปฏิบัติตามที่กําหนด 

สําหรับชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ไดจากการคํานวณ  (กลุม  “C”)  ใหดําเนินการให
สอดคลองกับชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ไดจากการตรวจวัดวิเคราะหขางตน 

ขอ ๕ การทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษใหดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่แตละโรงงานตองรายงาน  ใหดําเนินการ

ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกรณีที่เปนโรงงานประเภทที่มีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  หรือตามที่กําหนดไวในแบบ  รว.  ๒  และ  รว.  ๓  แนบ
ทายประกาศนี้ 

  ๕.๒ แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษและตารางผลวิเคราะหใหใชแบบ  
รว.  ๑  รว.  ๒  และ  รว.  ๓  แนบทายประกาศนี้ตามแตกรณี 

  ๕.๓ แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษและตารางผลวิเคราะหทุกฉบับ 
ที่สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตองใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือบุคคลที่มีอํานาจทํานิติกรรมแทน
รับรองความถูกตองใหครบถวน  และเก็บรักษาไวที่โรงงาน  ๑  ชุด  พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบไดทุกเวลาและจัดสงรายงานในรอบ  ๖  เดือน  ใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในวันที่  ๓๐  ของเดือนถัดไป  โดยสามารถสงผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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