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สรุปวิธีการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) 

ข้อมูลแบบ ร.ง. 9 ช่องทางการแจ้งข้อมูล หมายเหตุ 
 ไปรษณีย์/อีเมล ์

(กระดาษหรือไฟล์) 
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

(i.industry.go.th หัวข้อ Digital-
Survey หรือ isingleform.go.th) 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

แจ้งข้อมูลตาม ร.ง.4 ข้อมูลจะปรากฏอัตโนมัตโิดย
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งไมส่ามารถ
แก้ไขข้อมูลได้เอง 

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งและ
ขอแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูลนั้นโดยตรง 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลการประกอบ
กิจการ 

แจ้งข้อมูลตามความ
เป็นจริง ในระยะเวลา 
1 ปี (ตามรอบการ
สิ้นสุดบัญช)ี 

แจ้งข้อมูลตามความเปน็จริง  
ในระยะเวลา 1 ปี (ตามรอบการ
สิ้นสุดบัญช)ี 

ประจำปี พ.ศ. .... คือ ณ ปีปัจจุบัน
ที่แจ้งข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่แจ้งจะเป็น
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี เช่น ประจำปี 
พ.ศ. 2565 แจ้งข้อมูลของปี พ.ศ. 
2564 เป็นต้น 

ส่วนที่ 3  
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย หรือ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หากท่านได้แจ้งข้อมูลส่วนที่ 3 ผ่านระบบของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสำนักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตามช่องทางในช่องหมายเหตุแล้ว 

ระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• ข้อมูลเครื่องจักร 
https://www.diw.go.th/webdiw/s-mac/ 
• ข้อมูลมลพษิน้ำและมลพิษอากาศ 
http://hawk.diw.go.th/eis/ 
• ข้อมูลกากอุตสาหกรรม 
https://diwwaste.diw.go.th/ 
• ข้อมูลสารเคมี  
https://facchem.diw.go.th/ 

ระบบของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
• ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > 
ระบบ Single Sign On (SSO) 
https://sso.tisi.go.th/login 
 

 ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมลูซำ้
โปรดระบุในแต่ละ
หัวข้อ เช่น “แจ้งข้อมูล
แล้วผ่านระบบรายงาน
ปริมาณสารมลพิษของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่......” เป็นต้น 
 

ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูล ระบบฯ 
จะทำการเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนที ่
3 ข้อ 3.1 – 3.6 ข้อ 3.7.1 และ
ข้อ 3.8 โดยอัตโนมัติจากระบบ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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หัวข้อที ่1 
เหตุผลและความเป็นมา 

 
1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ภาคการผลิตมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ จึงมีความ
จำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์และความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
กับการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลนี ้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภาพแรงงาน  (Labor Productivity)  
ผลิตภาพทุน (Capital Productivity)  ผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity) เป็นต้น 

ภาครัฐ : ใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย/มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทั้งในเชิงพ้ืนที่ และระดับประเทศ 

ภาคเอกชน : สถานประกอบการที่ส่งแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการจะได้รับผลการวิเคราะห์และ
โอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิต ดังนี้  

 - ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตของท่านเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนหรือยกระดับความสามารถในการผลิต 

 - การได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบัน
การเงินที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรกับกระทรวงอุตสาหกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาส่งเสริม 
ด้านต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ภาคประชาชน : ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
ลักษณะการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. ประเภทโรงงานที่ต้องกรอกข้อมูล  
โรงงานที ่ เป ็นไปตามบทนิยามของพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2562 “โรงงาน” 

หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่า
ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม เพื่อประกอบกิจการ
โรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก.)  

3. เหตุผลความจำเป็นการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ  
การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
3.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ตามความใน มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (7) และมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535  
มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
โรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้...  

  (7) กำหนดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้
ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  
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มาตรา 46 ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที ่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
           3.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544  
                ตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบ
ท้ายกฎกระทรวง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) แจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน 
ดังต่อไปนี้  
                (1) แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
                (2) แจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง. 9 ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป  
                     รายละเอียดของแบบ ร.ง. 8 และ ร.ง. 9 ตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง. 9)  

แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี หรือ ร.ง. 9 ได้กำหนดขึ้นตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

โดยผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบ ร.ง. 9 ผ่านทางเว็บไซต์ www.oie.go.th และสามารถส่ง
แบบแจ้งข้อมูลตามช่องต่าง ๆ ดังนี้  

(1) การแจ้งข้อมูลทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึง :  
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
(2) การแจ้งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งที่ :  
     oiesurveys@oie.go.th 
(3) การแจ้งข้อมูลผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ 
i.industry.go.th หวัข้อ Digital-Survey หรือ isingleform.go.th 

กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน สามารถ
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0 2430 6808 ต่อ 680810 - 680813  
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หัวข้อที ่2 
รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง. 9) 

 

 
แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายปี) : ระบุประจำปี พ.ศ. .... ณ ปีที ่มีการแจ้งข้อมูล เช่น  
แจ้งข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564) ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ให้ระบุประจำปี พ.ศ. 2565  

สำหรับรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ในคู่มือฉบับนี้จะแบ่งการกรอกข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที ่2 ข้อมูลการประกอบกิจการ 
ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

กรณีท่ีท่านลงทะเบียนผ่านระบบฯ 1 เพ่ือแจ้งข้อมูล ระบบฯ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูล  
ส่วนที่ 1 โดยอัตโนมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ ถ้าข้อมูลที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งและ 

ขอแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลนั้นโดยตรง เช่น ชื่อโรงงานไม่ถูกต้อง  
ติดต่อแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ :  

กรณีบุคคลธรรมดา ข้อมูลตามบัตรประชาชนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
กรณีนิติบุคคล ข้อมูลตามการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

1.2 ข้อมูลโรงงาน : ข้อมูลตามการจดทะเบียนโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือกรณีโรงงานที่ต้องขออนุญาตประกอบโลหกรรม ข้อมูลตามใบอนุญาตกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.3 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ถ้ามี) : ข้อมูลตามใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

1 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ i.industry.go.th หัวข้อ Digital-Survey หรือ isingleform.go.th 

แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายปี) 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544 

ประจำปี พ.ศ. ........2565............................... 
ตนเอง (OBM)  10  % 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การผลิต การจำหน่าย การเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนการดำเนิน
กิจกรรมและปัญหา/อุปสรรค 

➢ แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการของสถานประกอบการ ภายใน 1 ปี ตามรอบการสิ้นสุดบัญชี 
➢ กรณีท่านแจ้งข้อมูลผ่านระบบฯ ท่านสามารถเลือกรอบการสิ้นสุดบัญชีได้ เช่น การยื่นข้อมูลประจำปี 

พ.ศ. 2565 รอบการสิ้นสุดบัญชี : มีนาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565  
➢ กรณีท่านแจ้งข้อมูลผ่านไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากรอบการสิ้นสุดบัญชีไม่ใช่ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม (โปรดระบุรอบการสิ้นสุดบัญชี เช่น มีนาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
➢ กรณีท่ีสถานประกอบการระดับนิติบุคคลมีโรงงานหลายแห่ง กรุณาแจ้งข้อมูลของโรงงานแต่ละแห่ง 

 
ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามรูปแบบการผลิต: ให้ระบุลักษณะการประกอบธุรกิจว่าเป็นการรับจ้างผลิต 
(OEM) การผลิตตามการออกแบบของตนเอง (ODM) หรือ การผลิตตามการออกแบบและตราสินค้าของตนเอง 
(OBM)  โดยให้ทำการระบุสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมด (ร้อยละ)  

 
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการ ผ่าน E-Commerce : สัดส่วนการจัดจำหน่ายของสินค้าและบริการ
ผ่าน E-commerce ต่อยอดขายทั้งหมด (%)  
E-commerce : การขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือหมายถึง การให้ลูกค้าสั่งซื้อ  
สั่งจองสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Social Network Extranet EDI หรือทาง  
e–mail) ส่วนการชำระเงินหรือจัดส่งจะทำผ่านทางช่องทางใดก็ได้ 

2.3 ประเภทสินค้าและวัตถุดิบ 

ประเภทสินค้า ปริมาณ
ผลิต/ป ี

หน่วย วัตถุดิบหลัก 

   ประเภท ปริมาณ/ปี หน่วย 
สินค้าหลัก  
(1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

 
5,000  

 
ตัน 

 
เหล็กแท่งแบน(Slab) 

 
5,150 

 
ตัน 

สินค้าหลัก  
(2) เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน 

 
4,000 

 
ตัน 

 
เหล็กแผ่นรีดร้อน 

 
4,040 

 
ตัน 

สินค้ารอง  
(1) เหล็กแผ่นเคลือบสังกะส ี

 
1,000 

  
ตัน 

 
เหล็กแผ่นรีดเย็น 
สังกะส ี

 
1,000 
110 

 
ตัน 
ตัน 

 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามรูปแบบการผลิต (% ของยอดขายทั้งหมด รวมกันเท่ากับ 100%) 

รับจ้างผลิต (OEM)  50 %  ผลติตามรูปแบบของตนเอง (ODM)  40 %  มีรูปแบบและแบรนด์ของตนเอง (OBM) 10 % 

2.2 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการ ผ่าน E-Commerce คิดเป็นร้อยละ 25 (% ของยอดขายทั้งหมด) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบ
กิจการ  
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ประเภทสินค้า : ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหลักและสินค้ารองของสถานประกอบการ  ซึ่งเรียงลำดับตาม 
สัดส่วนมูลค่าขาย (ร้อยละ) จากมากไปน้อย 
วัตถุดิบหลัก :  วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่าย  

2.4 ข้อมูลด้านแรงงาน  

รายการ ฝ่ายผลิต สำนักงาน 
2.4.1 จำนวนวันทำงาน (วัน/สัปดาห์) 6 5 
2.4.2 ทำงานปกติรวมวันละ (ช่ัวโมง) 8 8 
2.4.3 ทำงานล่วงเวลาวันละ (ช่ัวโมง) 4 - 
2.4.4 ทำงานวันละ (กะ) 1 1 
2.4.5 อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 38.5 
2.4.6 จำนวนครั้งในการฝึกอบรมบุคลากร (ครั้ง/ปี) 7 
2.4.7 จำนวนแรงงานท่ีได้รับการฝึกอบรม (คน) 60 

(2.4.1) จำนวนวันทำงาน (วัน/สัปดาห์) : จำนวนวันทำงานปกติ/สัปดาห์  
(2.4.2) ทำงานปกติรวมวันละ (ชั่วโมง) : จำนวนชั่วโมงทำงานปกติ/วัน  

(2.4.3) ทำงานล่วงเวลาวันละ (ชั่วโมง) :  จำนวนทำงานล่วงเวลาโดยเฉลี่ย/วัน  

(2.4.4) ทำงานวันละ (กะ) : จำนวนทำงานกะ/วัน 

(2.4.5) อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) : อายุเฉลี่ยของแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบการ คำนวณจาก  
 ผลรวมของอายุแรงงานทุกคน หารด้วยจำนวนแรงงานทั้งหมด 
(2.4.6) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมบุคลากร (ครั้ง/ปี) : จำนวนครั้งในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 
สถานประกอบการ 
(2.4.7) จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (คน) : จำนวนแรงงานทั้งหมด (ไม่รวมแรงงานเช่า) ที่เข้ารับ  
การอบรมทั้งในและนอกสถานประกอบการ 
(2.4.8 - 2.4.10) จำนวนพนักงานทั้งหมดที ่ได้รับค่าตอบแทนโดยตรงจากสถานประกอบการ แบ่งเป็น  3 
ประเภท ตามสัญชาติและเพศ โดยเป็นจำนวนเฉลี่ยต้นปีและปลายปี 

                            ตำแหน่ง   
ไทย ต่างประเทศ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
2.4.8 เจ้าหน้าท่ีบริหารและวิชาการ/บริหารจัดการทั่วไป1  10 15 - - 
2.4.9 คนงานช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการ2  200 244 2 - 
2.4.10 คนงานไม่ใช่ช่างฝีมือ/ไม่ใช่ผู้ชำนาญการ3 230 436 20 30 

รวม 440 695 22 30 
1 หมายถึง เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งบริหาร/ผู้จัดการ/บริหารจัดการทั่วไป ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงาน 
2 หมายถึง เจ้าหน้าที่ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการ ที่ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีประกอบกิจการ/พื้นที่โรงงาน 
3 หมายถึง เจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกลุ่ม 1 และ 2 และปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบกิจการ/ พ้ืนท่ีโรงงาน 
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2.5 ข้อมูลประเมินศักยภาพการผลิต  

รายการ ปี พ.ศ. 2564 
2.5.1 รายได้รวม (บาท) 2,090,000,000 
2.5.2 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ (บาท)  2,000,000,000 
2.5.3 มูลค่าการส่งออก (บาท) 100,000,000 
2.5.4 วัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าระหว่างผลิตคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด  350,000,000 
2.5.5 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด  400,000,000 
2.5.6 อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)  46 
2.5.7 มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (บาท) 400,000,000 
2.5.8 สัดส่วนมลูค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อายไุมเ่กิน 5 ปี (%) 20 
2.5.9 สัดส่วนมลูค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อตัโนมตัิ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 25 

(2.5.1) รายได ้รวม (บาท) : รายได้ที ่สถานประกอบการได ้ร ับจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ                   
(เป็นการดำเนินงานตามปกติของกิจการ) รวมถึงรายได้อ่ืน (ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ) เช่น กิจการ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแต่มีการให้บริษัทอ่ืนกู้ยืมเงินและให้เช่าที่ดิน ซึ่งจะทำให้มีรายได้อ่ืน ๆ ด้วย คือ ดอกเบี้ย 
(เงินกู้ยืม) ค่าเช่า (จากการให้เช่าที่ดิน) 
(2.5.2) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ (บาท) : รายได้ที่สถานประกอบการได้รับจากการจำหน่าย 
สินค้าและบริการ (เป็นการดำเนินงานตามปกติของกิจการ) 
(2.5.3) มูลค่าการส่งออก (บาท) : รายได้ที่สถานประกอบการได้รับจากการส่งออกสินค้าและบริการไป  
ต่างประเทศ  
(2.5.4) วัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าระหว่างผลิตคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด :  มูลค่าวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้า
ระหว่างผลิต ที่ยังคงเหลืออยู่ ณ ปลายงวด โดยเก็บไว้ในโรงงาน คลังสินค้า หรือที่เก็บสินค้าอ่ืน ๆ 
(2.5.5) สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด : มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายใน
สภาพเดิม ที่ยังคงเหลืออยู่ ณ ปลายงวด โดยเก็บไว้ในโรงงาน คลังสินค้า หรือที่เก็บสินค้าอ่ืน ๆ 
(2.5.6) อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) : สัดส่วนระหว่างปริมาณผลผลิตที ่เกิดขึ ้นจริงกับกำลังการผลิต 
ที่สามารถผลิตได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
           กำลังการผลิต : ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินค้าสำเร็จรูปแต่ละชนิดได้ภายใน 1 ปี ตามรอบการสิ้นสุด
บัญชี โดยการผลิตสินค้าสำเร็จรูปแต่ละชนิดของโรงงานนั้น เป็นไปตามการทำงานปกติของลูกจ้าง โดยใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
(2.5.7) มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (บาท) : มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สุทธิ (มูลค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม) ที่สถานประกอบการมีไว้เพื่อการดำเนินงาน โดยมีลักษณะคงทนถาวรและ
มีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี  
(2.5.8) สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อายุไม่เกิน 5 ปี (%) : สัดส่วนของมูลค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สุทธิที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ต่อมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดสุทธิ โดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน
จริงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (กรณี เครื่องจักรมือสอง ให้นับรวมการใช้งานจากสถานประกอบการเดิมด้วย) 
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(2.5.9) สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) : สัดส่วนของมูลค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่มีระบบการทำงานอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติสุทธิต่อมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดสุทธิ โดย
พิจารณา ดังนี้ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ (Fully Automation) หมายถึง ระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ 
การผลิตหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทดแทนแรงงานมนุษย์ มีการออกแบบและกำหนดขั้นตอน  
การทำงานไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่าหนึ่งขั้นตอน มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง  (Continuous) โดยไม่มีแรงงาน
มนุษย์เข้าไปร่วมในกระบวนการทำงาน เช่น การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง  CNC ซึ่งมีระบบการป้อนชิ้นงานเข้า
อัตโนมัติและหยิบชิ้นงานออกด้วยหุ่นยนต์ จากนั้นวางชิ้นงานลงสายพานลำเลียง เครื่อง  CNC จะผลิตชิ้นงาน
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอคำสั่งเปิด-ปิดเครื่องจากมนุษย์ 
หุ่นยนต์ (Robot) หมายถึง เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนที่ตั้งแต่ 3 แกนข้ึนไป วัตถุประสงค์เพ่ือทดแทน
แรงงานมนุษย์ โดยสามารถเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมได้หลากหลายตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
รูปแบบระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automation) หมายถึง ระบบ, เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิต
หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ มีการออกแบบและกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้
ล่วงหน้าแล้วมากกว่าหนึ่งขั้นตอน ให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องเฉพาะในวงรอบการทำงาน (Cycle Time) 
กำหนดให้มีแรงงานมนุษย์เข้าไปร่วมในกระบวนการทำงาน  เช่น การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง  CNC จะใช้
แรงงานมนุษย์ในการป้อนชิ้นงานเข้าหรือหยิบชิ้นงานออก โดยในการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้น ต้องรอคำสั่งเปิด -ปิด
เครื่องจากมนุษย ์
2.6 มูลค่าต้นทุนขาย (บาท) 

รายการ ปี พ.ศ. 2564 
ต้นทุนขายรวมทั้งหมด 1,800,000,000 

ข้อมูลต้นทุนขายที่สำคัญ ได้แก่   
2.6.1 ต้นทุนวัตถุดิบรวม  1,035,600,000 

2.6.1.1 ต้นทุนวัตถุดิบจากต่างประเทศ   100,500,000 
2.6.2 ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการหีบห่อสินค้า  48,000,000 
2.6.3 ต้นทุนเช้ือเพลิงและพลังงาน ที่ใช้ในการผลิต 
       2.6.3.1 ค่าไฟฟ้า 
       2.6.3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 80,000,000 
2.6.4 ต้นทุนค่าน้ำดิบ/น้ำประปา ที่ใช้ในการผลิต  32,000,000 
2.6.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร  48,000,000 
2.6.6 ค่าตอบแทนแรงงานฝ่ายผลติ  40,000,000 
2.6.7 ต้นทุนค่าจ้างเหมาจ่ายที่จ่ายให้ผู้ประกอบการอื่น โดยผู้จ้างจดัหาวัตถุดิบให้  64,000,000 
2.6.8 ค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับแรงงานเช่า  259,000,000 
2.6.9 ต้นทุนซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจำหน่ายต่อ  16,000,000 
2.6.10 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร  8,000,000 

ต้นทุนขายรวมทั้งหมด : ค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจากการผลิตทั ้งหมดภายใน 1 ปี ตามรอบการสิ ้นสุดบัญชี  
จากข้อ 2.6.1 -2.6.10 รวมถึง ต้นทุนอื่น ๆ เช่น ภาษีโรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานทางอ้อม (ค่าจ้างยาม/แม่บ้าน
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ของสถานประกอบการ ยกเว้น กรณียาม/แม่บ้าน จ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้ใส่ค่าใช้จ่าย 
ในข้อ 2.6.8) เป็นต้น 
(2.6.1) ต้นทุนวัตถุดิบรวม : มูลค่าของวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่สถานประกอบการใช้ไป โดยวัตถุดิบและ
วัสดุประกอบฯ นี้ มาจากการจัดซื้อหรือได้รับมาจากสำนักงานใหญ่ เพ่ือใช้ในการผลิตโดยสถานประกอบการเอง 
หรือจ้างสถานประกอบการอ่ืน หรือผู้อื่นทำการผลิต มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนำส่ง
ถึงสถานประกอบการ เช่น ภาษีขาเข้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
 (2.6.1.1) ต้นทุนวัตถุดิบจากต่างประเทศ : มูลค่าของวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่มี แหล่งการผลิต
จากต่างประเทศ ซึ่งสถานประกอบการใช้ไป โดยวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ นี้ มาจากการจัดซื้อ หรือได้รับมา
จากสำนักงานใหญ่ เพ่ือใช้ในการผลิตโดยสถานประกอบการเอง หรือจ้างสถานประกอบการอ่ืน หรือผู้อื่นทำการผลิต 
มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนำส่งถึงสถานประกอบการ เช่น ภาษีขาเข้า ค่าขนส่ง  
ค่าประกันภัย ค่าบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
(2.6.2) ต้นทุนวัสดุท่ีใช้ในการหีบห่อสินค้า : มูลค่าของวัสดุในการจัดทำหีบห่อให้กับสินค้าท่ีใช้ไป 
(2.6.3) ต้นทุนเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต : มูลค่าของเชื้อเพลิงและพลังงานทุกชนิดที่ใช้ไป 

(2.6.3.1) ค่าไฟฟ้า : มูลค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่สถานประกอบการซื้อมาและค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากหน่วย
พลังงานของสถานประกอบการอ่ืนแต่อยู่ในเครือเดียวกัน  

(2.6.3.2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง : มูลค่าของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ซื้อมาเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพลังงาน
และความร้อน ไม่รวมเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือที ่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ
เชื้อเพลิงที่ได้จากผลพลอยได้ของกิจกรรมการผลิต เช่น ขี้เลื่อย เป็นต้น 
(2.6.4) ต้นทุนค่าน้ำดิบ/น้ำประปา ที่ใช้ในการผลิต :  มูลค่าน้ำทั้งหมดทีส่ถานประกอบการซื้อมา 
(2.6.5) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตามปกติ หรือเพื่อแก้ไขสภาพชำรุด เสียหาย หรือขัดข้อง 
ให้กลับคืนสภาพเดิม  
(2.6.6) ค่าตอบแทนแรงงานฝ่ายผลิต : ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับแรงงานฝ่ายผลิต (ค่าจ้าง+ค่าทำงานล่วงเวลา
(OT)+โบนัส) 
(2.6.7) ต้นทุนค่าจ้างเหมาจ่ายที่จ่ายให้ผู้ประกอบการอ่ืน โดยผู้จ้างจัดหาวัตถุดิบให้ : จำนวนเงินที่จ่ายเป็น
ค่าจ้างให้กับสถานประกอบการอื่น เพื่อทำการผลิตสินค้าโดยวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตเป็นของ
สถานประกอบการผู้จ้าง (Outsource) 
(2.6.8) ค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับแรงงานเช่า : ค่าตอบแทนแรงงานของแรงงานเช่าที่สถานประกอบการ
ผลิตจ่ายให้กับสำนักจัดหางาน (Subcontract)  
(2.6.9) ต้นทุนซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจำหน่ายต่อ : มูลค่าในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในสภาพเดิม 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
(2.6.10) ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร : ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่กิจการใช้ประโยชน์
ประจำงวด เช่น อาคารและสิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น 
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2.7 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (บาท) 

รายการ ปี พ.ศ. 2564 
2.7.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมท้ังหมด 127,500,000 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญ ได้แก่   
2.7.1.1 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ค่าโฆษณา และนายหน้า) 10,000,000 
2.7.1.2 ค่าขนส่ง  30,625,000 
2.7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  4,000,000 
2.7.1.4 ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  11,500,000 
2.7.1.5 ค่าจัดฝึกอบรมและสัมมนา 7,500,000 
2.7.1.6 ค่าตอบแทนแรงงานฝ่ายขายและบริหาร  37,500,000 

2.7.1.6.1 ค่าตอบแทนพนักงานคลังสินค้า 2,500,000 
2.7.1.7 ค่าเช่า (ท่ีดิน อาคาร เครือ่งจักรและอุปกรณ์) 7,500,000 
2.7.1.8 ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า (ค่าเช่าที่ดินคลังสินค้า คลังสินค้า และค่าประกันภยัคลังสินค้า)  5,000,000 
2.7.1.9 ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับรอง บัญชี และปรึกษากฎหมาย 3,125,000 
2.7.1.10 อ่ืนๆ (ค่าติดต่อสื่อสาร เดินทาง เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์   
           ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสำนักงาน วัสด/ุอุปกรณ์สำนักงาน) 8,250,000 

2.7.2 ดอกเบี้ยจ่าย  1,000,000 

(2.7.1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งหมด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ    
การขายสินค้า และการบริหารงานของฝ่ายบริหารทั้งหมด ภายใน 1 ปี ตามรอบการสิ้นสุดบัญชี 

(2.7.1.1) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ค่าโฆษณา และนายหน้า)  : ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับ 
การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า หรือบริการ เช่น ค่าโฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขาย 

(2.7.1.2) ค่าขนส่ง: ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าที่ขายจากสถานประกอบการผลิตไปยังปลายทาง   
กรณีสถานประกอบการมีรถขนส่ง คือ ค่าน้ำมันสำหรับการขนส่งเท่านั้น (สำหรับค่าแรงคนขับรถ ให้ใส่ในข้อ 
2.7.1.6) 
กรณีสถานประกอบการจ้างรถขนส่ง คือ ค่าตอบแทนการจ้างขนส่ง 

(2.7.1.3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา : ค่าใช้จ่ายในงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ หรือระบบใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ หรือการปรับปรุงของเดิมอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการวิจัยตลาดด้วย 

(2.7.1.4) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

(2.7.1.5) ค่าจัดฝึกอบรมและสัมมนา : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ( In house 
Training) เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่อบรม/สัมมนา ค่าอุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการอบรม รวมถึง ค่าอบรม
กับหน่วยงานภายนอก (Public Training) 

(2.7.1.6) ค่าตอบแทนแรงงานฝ่ายขายและบริหาร : ค่าตอบแทน (เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา (OT) + โบนัส) 
ที่จ่ายให้กับแรงงานฝ่ายขายและบริหาร 
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  (2.7.1.6.1) ค่าตอบแทนพนักงานคลังสินค้า : ค่าตอบแทน (เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา (OT) + โบนัส) 
ที่จ่ายให้กับพนักงานคลังสินค้า 

(2.7.1.7) ค่าเช่า (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์) : ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่าจากการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร คลังสินค้า รวมทั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

(2.7.1.8) ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า (ค่าเช่าที่ดินคลังสินค้า คลังสินค้า และค่าประกันภัยคลังสินค้า)  :  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทั้งหมด เช่น ค่าเช่าพ้ืนที่และคลังสินค้า ค่าประกันภัยคลังสินค้า  

(2.7.1.9) ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับรองบัญชี และปรึกษากฎหมาย : ค่าเบี้ยประกันสินทรัพย์ ค่ารับรอง
บัญชี และปรึกษากฎหมาย 

(2.7.1.10) อื่นๆ (ค่าติดต่อสื ่อสาร เดินทาง เครื ่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าวารสารและสิ ่งพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสำนักงาน วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน : ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีการะบุไว้ใน
ข้อข้างต้น ให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม  
2.7.2 ดอกเบี้ยจ่าย : ดอกเบี้ยที่สถานประกอบการจ่ายออกไประหว่างปี สำหรับหนี้ซึ่งปรากฏในงบดุลในหมวดหนี้สิน 

2.8 ข้อมูลจากงบดุล (บาท)  

รายการ 
ปี พ.ศ. 2564 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ระบุตามรอบการสิ้นสุดบัญชี) 

2.8.1 สินทรัพย์รวม  2,400,000,000 
   2.8.1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน  1,800,000,000 

2.8.2 หนี้สินรวม  160,000,000 
   2.8.2.1  หน้ีสินหมุนเวียน  110,000,000 

2.8.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น  2,240,000,000 
2.8.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 500,000,000 

(2.8.1) สินทรัพย์รวม : สินทรัพย์ทุกประเภท (หรือ สินทรัพย์หมุนเวียน+สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) 
(2.8.1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน : สินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนที่เปลี่ยนเป็นเงินสด

ได้ภายในระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติหรือภายใน 1 ปี 
(2.8.2) หนี้สินรวม :  หนี้สินทุกประเภท (หรือ หนี้สินหมุนเวียน+หนี้สินไม่หมุนเวียน) 

(2.8.2.1) หนี้สินหมุนเวียน: หนี้สินที่กิจการมีภาระผูกพันจะต้องชำระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบ
ระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการถือเป็นหนี้สินระยะสั้น 
(2.8.3) ส่วนของผู้ถือหุ้น : เงินลงทุนและกำไรจากการดำเนินงานที่สะสมในบริษัท 
(2.8.4) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : มูลค่าของที ่ด ิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิที ่สถานประกอบการมีไว้           
เพ่ือการดำเนินงาน (มูลค่าหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว) ทีม่ีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี  
2.9 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

รายการ ปี พ.ศ. 2564 
2.9.1 มูลค่าการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต (บาท)  36,000,000 

2.9.1.1  ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์  10,000,000 
2.9.1.2  อ่ืน ๆ โปรดระบุ …เครื่องจักร……………………..............  26,000,000 
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2.9.2 สัดส่วนมลูค่าเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทางโรงงานประดิษฐ์คดิค้นขึ้นมาเอง (%)  0.5 
2.9.3 มูลค่าการซื้อ/ขอใช้สิทธ์ิในการใช้เทคโนโลยี (บาท) 5,000,000 
2.9.4 จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า (ฉบับ) 9 
2.9.5 จำนวนสินค้านวัตกรรมที่คดิค้น/พัฒนาขึ้นใหม่ (รายการ)  3 
2.9.6 สัดส่วนมลูค่ายอดขายสินค้านวัตกรรม (%) 5 

(2.9.1) มูลค่าการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต :  มูลค่าการลงทุนในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ภายใน 1 ปี ของสถานประกอบการ 

(2.9.1.1) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ : มูลค่าการลงทุนใหม่/เพิ่มเติมในระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ (ระบบก่ึงอัตโนมัติ /ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ เป็นไปตามคำนิยามในข้อ 2.5.9) 

(2.9.1.2) อื่น ๆ โปรดระบุ : มูลค่าการลงทุนใหม่/เพิ่มเติมในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ไม่เป็น 
ไปตามคำนิยามในข้อ 2.5.9  
(2.9.2) สัดส่วนมูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทางโรงงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเอง  (%) : สัดส่วนของ
มูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรสุทธิที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาทั้งหมด (มูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรหักด้วย 
ค่าเสื่อมราคาสะสม) ที่ใช้ในการผลิตและใช้ในสถานประกอบการต่อมูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรสุทธิทั้งหมด
ของสถานประกอบการ 
(2.9.3) มูลค่าการซื้อ/ขอใช้สิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยี (บาท) : ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขอใช้สิทธิในการใช้เทคโนโลยี 
(2.9.4) จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า (ฉบับ) : จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า (ฉบับ) 
ที่ถือครองมาทั้งหมด และยังไม่หมดอายุ ณ รอบการสิ้นสุดบัญชี เช่น ในรอบปี 2564 มีจำนวนสะสม 2 ฉบับ
จากปี 2563 ซึ่งยังไม่หมดอายุ และในรอบปี 2564 มีเพ่ิมอีก 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3 ฉบับ 
(2.9.5) จำนวนสินค้านวัตกรรมที่คิดค้น/พัฒนาขึ้นใหม่ (รายการ) : จำนวนรายการสินค้า/นวัตกรรมที่ทำ
การคิดค้นใหม ่(นวัตกรรมระดับองค์กร)  
2.10 ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้านี้ ท่านผู้ประกอบการมีแผนดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 ขยายโรงงาน  ซื้อเครื่องจักรทดแทน  ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม 

 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน  พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ  ปรับลดจำนวนแรงงาน 

 วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ  วิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อ  พัฒนาบุคลากร 

 สร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ  พัฒนาระบบการทดสอบ (Lab Test) 
 ย้ายสถานที่ตั้งกิจการในประเทศ  
 ย้ายฐานการผลติไปต่างประเทศ  สาขาอุตสาหกรรม.....................................  ประเทศ..................................... 
 ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ สาขาอุตสาหกรรม.....................................  ประเทศ...................................... 
 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………… 

2.11 ท่านประสงค์จะให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินธรุกิจหรือไม่  ประสงค ์ ไม่ประสงค ์
(โปรดระบุดา้นที่ประสงค์จะให้ภาครฐัหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องสนบัสนุนมากที่สดุ 3 อันดับแรก  1 = มากทีส่ดุ 2 = มาก 3 = ปานกลาง) 

ระบุ
อันดับ 

ประเด็นปัญหา แนวทาง/ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ต้นทุนทางการเงิน  
 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ ์  
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ระบุ
อันดับ 

ประเด็นปัญหา แนวทาง/ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
2 ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร  
 คุณภาพวัตถดุิบ  
3 คุณภาพสินค้า  

 การพัฒนาสินค้าใหม้ีความแตกต่าง  
 การจัดหาแรงงาน  
 การจัดหาวตัถุดิบ  
 ต้นทุนวัตถุดิบ   
 ต้นทุนแรงงาน   
 ต้นทุนเช้ือเพลิงและพลังงานท่ีใช้ในการผลิต  
 การส่งเสริมการตลาด  
 ระบบการขนส่ง  
 โครงสร้างพื้นฐาน ระบุ  

.................................................................................. 
 

 ภาษี ระบุ  .........................................................    
 มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ระบุ…………………………………  
 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรม  
 อื่น ๆ โปรดระบุ  .........................................................  

.……………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

ข้อมูลส่วนที ่ 3  ประกอบด้วยข้อมูลด้านสิ ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ซึ ่งจะเป็นการแจ้งข้อมูลเป็น 
รายโรงงาน ดังนั ้น การกรอกข้อมูลจะแยกเป็นรายโรงงาน  เพื ่อให้การกำกับทางด้านสิ ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่านสามารถแจ้งข้อมูลผ่านแบบแจ้งฯ นี้ หรือผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้ 

 ระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ข้อมูลเครื่องจักร > บริการงานด้านจดทะเบียนเครื่องจักร 
https://www.diw.go.th/webdiw/s-mac/ 

• ข้อมูลมลพิษน้ำและมลพิษอากาศ > ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ 
http://hawk.diw.go.th/eis/ 

• ข้อมูลกากอุตสาหกรรม > ระบบบริหารกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
https://diwwaste.diw.go.th/ 

• ข้อมูลสารเคมี > ระบบข้อมูลเพ่ือการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม  
https://facchem.diw.go.th/ 

ระบบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

• ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > ระบบ Single Sign On (SSO) 
https://sso.tisi.go.th/login 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

https://www.diw.go.th/webdiw/s-mac/
http://hawk.diw.go.th/eis/
https://diwwaste.diw.go.th/
https://facchem.diw.go.th/
https://sso.tisi.go.th/login
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หากท่านได้แจ้งข้อมูลส่วนที่ 3 ผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้างต้น แล้ว 

➢ กรณีท่ีท่านแจ้งข้อมูลผ่านระบบฯ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 – 3.6 ข้อ 3.7.1 และข้อ 3.8 

โดยอัตโนมัติจากระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้างต้น 

➢ กรณีท่ีท่านแจ้งข้อมูลผ่านไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลซ้ำ โปรดระบุใน 

แต่ละหัวข้อ เช่น “แจ้งข้อมูลแล้วผ่านระบบรายงานปริมาณสารมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เมื่อวันที่......” เป็นต้น 

ข้อมูลโรงงาน : ข้อมูลเป็นไปตามใบอนุญาต ร.ง. 4  

 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม : 

1. ข้อมูลด้านสิ ่งแวดล้อมเป็นการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที ่ระบายออกจากโรงงาน  
ซึ่งหมายความว่า ชนิดและปริมาณสารมลพิษน้ำและอากาศตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ตามความในข้อ 14 และ ข้อ 16 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 

2. โรงงานที่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3.4- 3.5 จะเป็นโรงงานที่ต้องมีการจัดทำรายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน ดังนี้ 

2.1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศกำหนด (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนด คุณสมบัติ
ของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) ข้อ 5) (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

2.2 ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง  การจัดทำ
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
  
 

3.1 ขนาดเนื้อที่      เนื้อท่ีอาคาร ……5,400……. ตร.ม.       เนื้อท่ีโรงงาน ……31,600………. ตร.ม. 

3.2 เครื่องจักร 
ชื่อเคร่ืองจักร จำนวน (เคร่ือง) แรงม้า แหล่งที่มา (ระบุประเทศ)  

Injection Molding 
machine 

150 1,500 ญี่ปุ่น 

    
    

3.3 แรงม้า แรงม้าที่ดำเนินการ ...........2,500................ แรงมา้ 
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3.4 มลพิษน้ำ 
ข้อมูลน้ำเสีย: ชนิดระบบ (ระบุคำย่อ) ………22…………..…….ระบบที.่...1..../.....3.....(กรณีมมีากกว่า 1 ระบบเรียงตามลำดับ) 

ปริมาณน้ำเสียสูงสุด ..20... ลบ.ม./วัน  ปริมาณน้ำเสียปัจจุบัน …12...ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำท้ิงที่ระบายออก …12.... ลบ.ม./วัน 

แนบผลการวิเคราะห์มลพิษน้ำ มกีารตรวจวดั เมื่อวัน/เดือน/ปี...21/09/2564...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชนิดของสารมลพิษ INF. (มก./ลิตร) EFF. (มก./ลิตร) 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  2.8 8 
ค่าทีดีเอส (TDS) 560 900 
สารแขวนลอย (SS)  340 11 
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) <5 <5 
ค่าซีโอดี (COD) 1200 44 
ค่าบีโอดี (BOD) 300 10 
Heavy  metals : โลหะหนัก 
ปรอท (Mercury)   
เซเลเนียม (Selenium)   
แคดเมียม (Cadmium)   
ตะกั่ว (Lead)   
สารหนู (Arsenic)   
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 
(Hexavalent  Chromium) 

  

โครเมียมไตรซะวาเลนท์ 
(Trivalent  Chromium) 

  

บาเรียม (Barium)   
นิเกิล (Nickel)   
ทองแดง (Copper)   
สังกะสี (Zinc)    
แมงกานีส (Manganese )   
Toxic  Chemicals : สารที่เป็นพิษ 
ไซยาไนด์ (Cyanide)   
ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)   
สารประกอบฟีนอล  
(Phenols Compound) 

  

      มีเง่ือนไขห้ามระบายน้ำทิ้ง       ไม่มีน้ำเสีย 
      ใช้บ่อเก็บกัก       อื่น ๆ (ระบุ)............................. 

พื้นที่รับน้ำ : แม่น้ำน่าน 
ลุ่มน้ำ : เจ้าพระยา 

รหัสชนิดหน่วยบำบัดน้ำเสีย : 
01 ถังดักไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease Trap) 
02 การลอยตัวด้วยฟองอากาศ (Dissolved Air Flotation, DAF) 
03 ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) 
04 ถังกรองทราย (Sand Filter) 
05 การทำให้เป็นกลางหรือการปรับพีเอช (Neutralization) 
06 การรวมตกตะกอน (Chemical Coagulation) 
07 การตกตะกอนผลึก (Chemical Precipitation) 
08 ระบบบ่อเปิดไร้อากาศ (Anaerobic Pond) 
09 ระบบบ่อปิดไร้อากาศ (Anaerobic Covered Lagoon) 
10 ระบบบ่อปิดไร้อากาศดัดแปลง (Modified Covered Lagoon) 
11 ถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ (Continuously Stirred Tank 
Reactor, CSTR) 
12 ถังปฏิกรณ์แบบตะกอนลอย (Up flow Anaerobic Sludge 
Blanket, UASB) 
13 ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศ (Anaerobic Baffle Reactor, ABR) 
14 ระบบบ่อแบบรางไร้อากาศ (Plug Flow Anaerobic Digester) 
15 ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) 
16 ถังย่อยแบบสัมผัส (Anaerobic Contact) 
17 ถังย่อยแบบแยกเชื้อ (Anaerobic Selector Tank) 
18 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพไร้อากาศ (Anaerobic Rotating 
Biological Contactor, AnBC) 
19 ระบบชั้นลอยตัวไร้อากาศ (Anaerobic Fluidized Bed, AnFB) 
20 ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) 
21 ระบบบ่อปรบัเสถียร (Stabilization Ponds) 
22 ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) 
23 ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System, AS) 
24 ระบบคูวนเวียน (Oxidation Ditch) 
25 ระบบเติมอากาศแบบช่วง (Sequencing Batch Reactor, SBR) 
26 ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) 
27 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) 
28 ระบบตัวกลางลอยตัวแบบใช้อากาศ (Aerobic Fluidized Bed) 
29 ระบบบำบัดไนโตรเจน (Nitrogen Removal) 
30 ระบบบำบัดฟอสฟอรัส (Phosphorus Removal) 
31 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 
32 บ่อปรับสภาพน้ำ (Polishing Pond) 
33 บ่อกักเก็บน้ำ (Storage Basin) 
99 ระบบอื่น ๆ .............................................. 

 

 

 

 

 

          ปริมาณน้ำใช้อุตสาหกรรม (ลบ.ม./วัน) 
แหล่งน้ำ ปริมาณที่ใชเ้ฉลีย่ ปริมาณที่ใชสู้งสุด 

น้ำประปา 200 300 

น้ำบาดาล   

แหล่งน้ำผิวดินอื่น ๆ   
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มลพิษน้ำ : เก็บข้อมูลรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานในรอบ 1 ปี  
โดยแสดงผลการตรวจวัดครั้งสุดท้าย (รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) 
ระบบที่ : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน เช่น โรงงานมี 3 ระบบ จะต้องต้องกรอก 1/3, 2/3, 
3/3 โดยเป็นการกรอกข้อมูลทีละระบบ 
1) ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย 

ชนิดหน่วยบำบัดน้ำเสีย : ระบุคำย่อระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น โรงงานมีถังดักไขมัน ถังกรองไร้อากาศ และ
ระบบตะกอนเร่ง จะใส่รหัส คือ 01 15 และ 23  

2) ข้อมูลน้ำเสีย 
    ปริมาณน้ำเสียสูงสุด : ปริมาณน้ำเสียต่อวันสูงสุดในรอบ 1 ปี  
    ปริมาณน้ำเสียปัจจุบัน : ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน เช่น ข้อมูลจากการใช้น้ำ ข้อมูลจากมิเตอร์วัดน้ำเสีย      
    ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออก : ปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงปริมาณน้ำทิ้งของ

คนงานหรือน้ำจากกิจกรรมอ่ืนในโรงงานที่ระบายออกจากโรงงาน  
3) พืน้ที่รับน้ำ : แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโรงงาน เช่น ลำธาร คลอง แม่น้ำ เป็นต้น  
    ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่ที่รับน้ำจากโรงงาน เช่น โรงงานระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบแล้วไหลลงสู่  
    แม่น้ำเจ้าพระยาให้กรอกข้อมูลลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
4) เงื่อนไขการห้ามระบายน้ำทิ้ง : เป็นเงื่อนไขท่ีเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด 
    มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
    ไม่มีน้ำเสีย : โรงงานที่ไม่มีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงานซึ่งไม่ต้องกรอกรายละเอียดหรือผลการ 
    วิเคราะห์มลพิษน้ำ 
    ใช้บ่อกักเก็บ : บ่อท่ีใช้ในการกักเก็บน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
    อ่ืนๆ : เช่น น้ำเสียที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน , น้ำเสียที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการเกษตร 
    ภายในโรงงาน 
5) ปริมาณน้ำใช้อุตสาหกรรม : แยกตามแหล่งน้ำดิบ เช่น น้ำประปา น้ำบาดาล และแหล่งน้ำผิวดินและอ่ืน ๆ       
    ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย  : ปริมาณน้ำดิบที่ใช้เฉลี่ยต่อระยะเวลาที่ใช้จริง มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วัน 
    ปริมาณน้ำใช้สูงสุด : ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ใน 1 วันที่มีปริมาณสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวันอื่น ๆ  
6) ผลการวิเคราะห์มลพิษน้ำ  
    มีการตรวจวัด เมื่อวัน/เดือน/ปี : ระบุวันเดือนปีที่โรงงานมีการตรวจวัดครั้งสุดท้าย (รอบที่ 2 ระหว่าง 

เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 
    ชนิดสารมลพิษ : ควรตรวจวัดพารามิเตอร์พื้นฐาน 5 ชนิดหลัก คือ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH),  
    สารแขวนลอย (SS) , น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) , ค่าซีโอดี (COD) , ค่าบีโอดี (BOD) ชนิดสารมลพิษ  
    อ่ืน ๆ ที่ควรตรวจขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบกิจการ เช่น  การประกอบกิจการที่จะมีโลหะหนักปนเปื้อน   
    ในน้ำ ซึ่งต้องมีการระบุปริมาณโลหะหนักด้วย เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์ (โครเมียม ) อุตสาหกรรมแก้ว   
    (แคดเมียม ตะกั่ว) อุตสาหกรรมเหล็ก (สังกะสี โครเมียม) เป็นต้น 

- การประกอบกิจการที่จะมีสารที่เป็นพิษปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งต้องมีการระบุปริมาณสารที่เป็นพิษด้วย เช่น   
    อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ (ฟีนอล ไซยาไนด์ ฟอร์มาดีไฮด์)  อุตสาหกรรมเหล็ก (ฟีนอล ไซยาไนด์) เป็นต้น 
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3.5 มลพิษอากาศ 
ข้อมูลอากาศเสีย              (  ) ไม่มีอากาศเสีย 

ชนิดระบบ (ระบคุำย่อ)  ……… Pack Sc……………………….   
เป็นมลพิษอากาศจากกิจกรรม……… Plating…………….. 
ชนิดมลสาร  ……………… ควัน……………………………………. 
FLOW RATE ……………6,000 m3/hr……………………… ลบ.ม./ช่ัวโมง 
ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช้……………น้ำมันเตา……………….              
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ………4,000…………………  กก./วัน  

คำย่อระบบ:  Set Cham = Settling Chamber, Cyc = Single Cyclone, Mul Cyc = Multiple Cyclone, Bag Fil = Bag Filter, Scrub = Wet    
Scrubber  (ไม่มี media), Pack Sc =Packed Wet Scrubber (มี media), EP = Electrostatic Precipitator, Cond = Condensation, AC = 
Activated Carbon, Af Burn = After Burner, ไม่มีระบบอากาศเสีย, อื่นๆ (ระบุ….)  ระบบต่อเนื่องกัน 2 ระบบใช้สญัลักษณ์ + ถา้ขนานกันใช้
สัญลักษณ์ // 
ชนิดมวลสาร: ฝุ่น ไอสารเคมี ไอกรด ไอด่าง ควัน กลิ่น ละอองสี                 ชนิดเชื้อเพลิง: นำ้มันเตา LPG ถา่นหิน ฟืน แกลบ ขี้เลื่อย ฯลฯ 
 

  แนบผลวิเคราะห์มลพิษอากาศ     มีการตรวจวัด เมื่อวัน/เดือน/ปี.......21/09/2564........................   
ชนิดสารเจือปน ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ หน่วย 

ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 4.88 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
พลวง (Antimony)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
สารหนู (Arsenic)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ตะกั่ว (Lead)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
คลอรีน (Chlorine)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)  ppm 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (Hydrogen sulfide)  ppm 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) 3.20 ppm 
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (Sulfur dioxide) 0.361 ppm 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen) 1.10 ppm 
ไซลีน (Xylene)   ppm 
ครีซอล (Cresol)   ppm 

 

มลพิษอากาศ : เก็บข้อมูลรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานใน 1 ปี โดยแสดงผล
การตรวจวัดครั้งสุดท้าย (รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 
ปล่องที ่ :  จำนวนปล่องทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน เช่น โรงงานมี 3 ปล่อง จะต้องต้องกรอก 1/3, 2/3, 3/3 โดย

เป็นการกรอกข้อมูลทีละปล่อง 
ข้อมูลอากาศเสีย               
(  ) ไม่มีอากาศเสีย :  ไม่มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง จึงไม่ต้องกรอกรายละเอียดหรือผลการวิเคราะห์
มลพิษอากาศ     

ปล่องที ่    .....1.../....3....       
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ชนิดระบบ (ระบุคำย่อ) :  ชนิดระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ระบุคำย่อ)   
เป็นมลพิษอากาศจากกิจกรรม : เป็นมลพิษอากาศจากกระบวนการซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ  
     1. ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง  
     2. มีเผาไหม้เชื้อเพลิง คือ  
        2.1 ระบบเปิด คือ ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไม่มีการออกแบบเพื่อควบคุมปริมาตร
อากาศและสภาวะแวดล้อมในการเผาไหม้ เช่น เตาเผาปูนขาว เตาหลอมโลหะคิวโปล่า เป็นต้น  
        2.2 ระบบปิด คือ ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบให้มีการควบคุมปริมาตร
อากาศและสภาวะแวดล้อมในการเผาไหม้ เช่น หม้อเผาปูนซีเมนต์ และ หม้อน้ำ เป็นต้น 
มลพิษอากาศมาจากกระบวนการผลิต และ/หรือเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน :   
     1. หม้อน้ำ   
     2. ถลุง หล่อ หลอม แปรรูปโลหะ  
     3. กระบวนการผลิตที่เก่ียวข้องกับสารเคมี  
     4. บดวัตถุดิบ คัดแยก ผสม ขนส่ง ขัดผิว หรือกระบวนการอ่ืนใดที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง  
     5. การเผาไหม้  
     6. จากกระบวนการอื่นๆ 
ชนิดมวลสาร : ชนิดของสารเจือปนที่มีการระบายมลพิษออกจากปล่อง เช่น ฝุ่น ไอสารเคมี ไอกรด ไอด่าง 
ควัน กลิ่น ละอองสี เป็นต้น 
FLOW RATE : อัตราการระบายอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐาน มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช ้: เชื้อเพลิงชีวมวลหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช้ :  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือน  
แนบผลวิเคราะห์มลพิษอากาศ 
มีการตรวจวัด เมื่อวัน เดือน ปี  : ระบุวัน เดือน ปีที่โรงงานมีการตรวจวัดครั้งสุดท้าย (รอบที่ 2 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 
ชนิดสารเจือปน : ระบุชนิดของสารเจือปน ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมีการตรวจวัดเบื้องต้น ดังนี้ 
     1. กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อย  ค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 
และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 
     2. กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อย ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
ไน โตร เ จน ไดออก ไซด ์  ( Oxide of Nitrogen as NO2) ซ ั ล เฟอร ์ ไ ดออก ไซด์  (Sulfur Dioxide) และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) 
     3. กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงาน อย่างน้อยค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 
monoxide) 
     4. ส่วนชนิดสารมลพิษอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบกิจการ   
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การรายงานผล : ให้รายงานผล ดังตอไปนี้  
     1. ในกรณีที่ไมมีการเผาไหม เชื้อเพลิง ให คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน ในอากาศเสียสภาวะจริง
ในขณะตรวจวัด 
     2. ในกรณีที่มีการเผาไหม เชื้อเพลิง 
        2.1 ระบบปดใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือ 
มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7  
        2.2 ระบบเปดใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 
3.6 กากอุตสาหกรรม 

สำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วและกากของเสีย
ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยภายใต้
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามไว้ ดังนี้ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที ่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย โดยคำนิยาม
ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงตะกรันกากของเสียด้วยแล้ว 

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า การบำบัด ทำลายฤทธิ์ ทิ้ง กำจัด จำหน่าย จ่ายแจก 
แลกเปลี่ยน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพ่ือทำการดังกล่าว 

ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ มีสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105  

• สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย  

ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109 010) 
ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้ว/ 

ตะกรันและกากของเสีย 
การกำจัด/จำหน่าย 

ปริมาณ
คงเหลือ(ตัน) 

หมายเหตุ 
ชนิด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด ยอดยกมา  
(ตัน) 

ปริมาณที่เกิดข้ึน  
(ตัน) 

วิธีการกำจัด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด จำนวน  
(ตัน) 

ผู้บำบัด
และกำจัด 

มูลค่าจำหน่าย
(บาท) 

ผู้รับซื้อ 
 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) 
10 02 08 ฝุ่น 0 84 072 ฝ่ังกลบ 84 ภายใน

โรงงาน 
- - -  

10 02 02 ตะกรัน 0 420 072 ฝ่ังกลบ 420 ภายใน
โรงงาน 

- - -  

10 02 10 เปลือกสนิม 15 12.6 049 นำกลับไปใช้
ประโยชน์

ด้วยวิธีอื่น ๆ 

25 บ. นาม
สมมต ิ

- - 2.6  
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A) ชนิด (รหัส) ในส่วนนี้ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุรหัสชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (รหัสเลข 
6 หลัก) ตามที่ระบุในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

B) ชื ่อชนิด หมายถึง ชื ่อชนิดของสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้ตามที่ระบุในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

C) ยอดยกมา (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตคงเหลือจากเดือนก่อนหน้าโดยไม่ได้ถูกนำออกไปบำบัดหรือกำจัดจากโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน 

D) ปริมาณที่เกิดขึ้น ให้ระบุปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน 

E) วิธีการกำจัด (รหัส) หมายถึง วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน โดยให้
ระบุเป็นรหัส (รหัสเลข 3 หลัก) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 ซึ่งวิธีการจัดการถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภท 01 การคัดแยก ประเภท 02   
การกักเก็บในภาชนะบรรจุ ประเภท 03 การนำกลับมาใช้ซ้ำ ประเภท 04 การนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก 
ประเภท 05 การนำกลับคืนมาใหม่ ประเภท 06 การบำบัด ประเภท 07 การกำจัด และประเภท 08 การจัดการ
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ  

F) ชื่อชนิด หมายถึง วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งสอดคล้องกับรหัส
วิธีการกำจัดในช่อง (E) 

G) จำนวน (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่โรงงานได้นำไปจัดการด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุวิธีการกำจัดในช่อง (E) 

H) ผู้บำบัดและกำจัด ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุชื่อสถานประกอบการที่เป็นผู้บำบัดและกำจัด หรือ
กิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

I) มูลค่าจำหน่าย (บาท) หมายถึง กรณีที่สิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานสามารถ
จำหน่ายได้ให้ระบุมูลค่าท่ีจำหน่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเดือนที่แจ้งข้อมูลซึ่งมีหน่วยเป็น บาท 

J) ผู้รับซื้อ สำหรับกรณีที่โรงงานจำหน่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ระบุชื่อผู้รับซื้อในช่อง (J) 
K) ปริมาณคงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ยังคงเหลืออยู่ใน

โรงงานหลังจากการกำจัดหรือจำหน่าย โดยสามารถคำนวณได้จากการรวมกันของปริมาณยอดยกมาและ
ปริมาณที่เกิดขึ้นหักด้วยจำนวนที่นำไปกำจัดหรือจำหน่าย ซึ่งมีสูตรการคำนวณ คือ 

K = C + D – G 
L) หมายเหตุ เป็นช่องข้อมูลที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่วย 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของที่นอกเหนือจากหน่วย ตัน ที่ระบุในแบบแจ้งข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

3.7 ความปลอดภัย 
3.7.1 สารเคมี        

ช่ือ CAS No. UN No. 
ลักษณะ 

สาร 
สถานะ 
สาร 

ความเป็น
อันตราย 

ความ
หนาแน่น 
(g/cm3) 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

ปริมาณการ
ใช้รวมต่อปี 

หน่วย 
ปริมาณ 

การจัดเก็บ
สูงสุด 

หน่วย 
ลักษณะ 
ภาชนะ
บรรจุ 

ความจุ หน่วย 
ชนิดของสาร

ดับเพลิง 
หมายเหตุ 

UN 
Class 

GHS 

วัตถุดิบ                  
 ไฮโดร

คลอริก 
แอซิค 
35% 

7647-
01-0 

1789 ไม่มีส ี ของ 
เหลว 

 √ > 1.3 35 12,800 กิโลกรัม 4,000 กิโลกรัม ถัง
พลาส
ติก 

200 กิโลกรัม ฉีดน้ำ
หล่อเย็น 

 

ผลิตภัณฑ์ 
                   
                   
วัสดุพลอยได้ 
                   
                   
                   

1.  ชื่อสารเคมีอันตราย 
ในการกรอกข้อมูลสารเคมีอันตราย ให้ระบุชื ่อสารเคมีอันตรายที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ใน 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
(1)  วัตถุดิบ  (2)  ผลิตภัณฑ์ ทั้งท่ีเป็นสารเคมี และท่ีเป็นเคมีภัณฑ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติระเบิด ไวไฟ ออกซิไดส์ 
และเปอร์ออกไซด ์(3) วัสดุพลอยได้ 

สารเคมีอันตราย หมายถึง สารเคมีที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ที่สามารถจำแนกและ
สื่อสารความเป็นอันตรายตาม Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals (GHS) ทั้งที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสม รวมถึงวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ตามบัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ เฉพาะบัญชี 5.1 รายชื่อสารควบคุม บัญชี 
5.4 กลุ่มสารอ่ืน ๆ และบัญชี 5.5 กลุ่มอาวุธเคมี 

เกณฑ์การพิจารณาว่า สารเคมีเข้าข่ายเป็นสารเคมีอันตราย ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย ตามบัญชี 5.1 บัญชี 5.4 และบัญชี 5.5 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตรายได้จาก http://oaep.diw.go.th/haz/?page_id=1231 
(2) ไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตาม (1) แต่สามารถจำแนกความเป็นอันตรายได้ตามระบบ GHS และ 
มีปริมาณการผลิต เก็บ หรือใช้ ตั้งแต่ 1 ตันต่อปี  
การระบุชื่อสารเคมีอันตรายที่เป็น สารเดี่ยว ให้ระบุชื่อทางเคมีของสารเคมีอันตราย  สำหรับสารผสม 

หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีวัตถุอันตรายเป็นส่วนผสม ให้ระบุชื ่อทางการค้า โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
องค์ประกอบของสารผสมแต่อย่างใด หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีวัตถุอันตรายเป็นส่วนผสม ให้ระบุชื่อทาง
การค้า และระบุชื่อสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสารผสมทุกรายการ องค์ประกอบของสารผสม สามารถ
ตรวจสอบได้จากข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) 
2. ลักษณะสาร ให้ระบุว่าเป็น สารเดี่ยว หรือ สารผสม 
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3. ความเข้มข้น ให้ระบุความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย โดยระบุเป็น ร้อยละโดยมวล/มวล หรือร้อยละ 
โดยมวล (percent weight/weight หรือ %w/w) 
4 .  CAS No. (Chemical Abstract Registry หร ื อ  Chicago Academy of Science หร ื อ  CAS Registry 
Number) เป็นหมายเลขที่กำหนดขึ้นสำหรับสารเคมีแต่ละตัวที่มีการลงทะเบียนใน CAS registry database 
ประกอบไปด้วยตัวเลข 3 ชุด กั้นด้วยเครื่องหมาย “ - ” มีได้ถึง 9 หลัก  
ตัวอย่าง 

(1) CAS No. 7647-01-0  
(2) CAS No. 12125-01-8  

คือไฮโดรเจนคลอไรด์แอนไฮดรัส (hydrogen chloride, anhydrous) 
คือแอมโมเนียมฟลูออไรด์ (ammonium fluoride) 

สารเคมีทั่วไปหรือสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่จะถูกกำหนดหมายเลข CAS No. กำกับไว้  
เพ่ือใช้ในการอ้างอิงว่าคือสารเคมีชนิดใด ดังนั้น สารผสมจะไม่มี CAS.No. 
5. UN No. 
   UN No. เป็นหมายเลขที่สหประชาชาติกำหนดขึ้น เพ่ือกำกับควบคู่กับบัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย นิยมใช้ใน
ด้านความปลอดภัย การกู้ภัย และการระงับอุบัติภัย โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอันตรายที่มีการขนส่งกันโดยทั่วไป 
อาจหมายถึงชื่อเฉพาะของสารประกอบ หรือเป็นกลุ่มท่ีไม่เฉพาะเจาะจง  
   UN No. ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก 
ตัวอย่าง 

(1) 1294  
(2) 1050  

หมายถึง  
หมายถึง  

โทลูอีน (Toluene) 
ไฮโดรเจนคลอไรด์แอนไฮดรัส (Hydrogen Chloride, Anhydrous) 

หมายเหตุ : CAS No. และ UN No. ของสารเคมีสามารถค้นหาได้จาก : 
- ข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) ของสารเคมี ซ ึ ่งสามารถขอได้จากผู ้ผลิต/ ผ ู ้ขาย 
- ฉลากของภาชนะบรรจุ 
- หนังสืออ้างอิงสารเคมีทั่วไป เช่น Merck Index, Condensed Dictionary ของ Hewly และ Website ต่าง ๆ 
เช่น http://www.chemtrack.org/, http://www.chemfinder.com 
- ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย (เฉพาะ UN No.) 
6. สถานะของสาร  ให้ระบุว่าเป็น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือ ก๊าซเหลว 
7. ความเป็นอันตราย ความเป็นอันตรายของสารเคมี สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet: SDS) 
7.1 ความเป็นอันตราย ตามระบบการสื่อสารสำหรับการขนส่งสารเคมีอันตราย (สินค้าอันตราย)  
(UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, UNRTDG) ให ้ระบุ ความเป็น
อันตรายหลัก (UN Class) และ ความเป็นอันตรายรอง (UN Sub-class) ของสารเคมีอันตราย จำแนกตาม 
UNRTDG) ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
ประเภท 1 วัตถุระเบิด แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย คือ 

1.1 สารหรือสิ ่งของที ่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรงทันทีทันใดทั ้งหมด (Mass 
Explosive) ตัวอย่างเช่น เชื้อปะทุ ลูกระเบิด เป็นต้น 

http://www.chemtrack.org/,%20http:/www.chemfinder.com
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1.2 สารหรือสิ ่งของที ่มีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจาย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั ้งหมด   
ตัวอย่างเช่น กระสุนปืน ทุ่นระเบิด ชนวนปะทุ เป็นต้น 

1.3 สารหรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และอาจมีอันตรายบ้างจากการระเบิดหรือการระเบิด  
แตกกระจาย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กระสุนเพลิง เป็นต้น 

1.4 สารหรือสิ่งของที่ไม่แสดงความเป็นอันตรายอย่างเด่นชัด หากเกิดการปะทุหรือปะทุในระหว่าง  
การขนส่งจะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น พลุอากาศ เป็นต้น 

1.5 สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่หากมีการระเบิดจะมีอันตรายจากการระเบิดทั้งหมด 
1.6 สิ่งของที่ไวต่อการระเบิดน้อยมากและไม่ระเบิดทันทีทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อการระเบิดอยู่ใน  

วงจำกัดเฉพาะในตัวสิ่งของนั้น ๆ ไม่มีโอกาสที่จะเกิดการปะทุหรือแผ่กระจาย 
ประเภท 2 ก๊าซ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 

2.1 ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) 
2.2 ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (Non-flammable Non-toxic Gases) 
2.3 ก๊าซพิษ (Poison Gases) 

ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ 
ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ วัตถุที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้เอง และวัตถุที่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ แบ่งเป็น 3 
กลุ่มย่อย คือ 

4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) 
4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) 
4.3 สารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ (Substances which in Contact with Water Emit 

Flammable Gases) 
ประเภท 5 สารออกซิไดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

5.1 สารออกซิไดส์ (Oxidizing Substances)       
5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxides) 

ประเภท 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
6.1 สารพิษ (Toxic Substances)       

6.2 สารติดเชื้อ (Infectious Substances) 
ประเภท 7 วัตถุกัมมันตรังสี  
ประเภท 8 วัตถุกัดกร่อน  
ประเภท 9 วัตถุอันตรายอ่ืนๆ 

7.2 ความเป็นอันตราย ตามระบบ Globally Harmonized System for Classification and 
Labeling of Chemicals : GHS 
ความเป็นอันตราย ตามระบบ GHS จำแนกความเป็นอันตราย 3 ด้าน ดังนี้ 
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Hazard Class  Hazard Category 

1. ความเป็นอันตรายทางกายภาพ (Physical Hazard) จำแนกได้ 
17 ประเภท ได้แก่ 

 

(1) วัตถุระเบิด (Explosives)  - Unstable explosive 
- Division 1.1 
- Division 1.2 
- Division 1.3 
- Division 1.4 
- Division 1.5 
- Division 1.6 

(2) ก๊าซไวไฟ (Flammable gases)  - 1A Flammable Gas 
- 1A Pyrophoric gas 
- 1A Chemically unstable gas A 
- 1A Chemically unstable gas B 
- 1B 
- 2 

(3) ละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols) 
(3rd edition) 

- 1 
- 2 

(3.1) ละอองลอย (Aerosols) 
(7th edition) 

- 1 
- 2 
- 3 

(3.2) สารเคมีภายใต้ความดัน (Chemicals under pressure) 
 (7th edition) 

- 1 
- 2 
- 3 

(4) ก๊าซออกซิไดซ์ (Oxidizing gases)  - 1 

(5) ก๊าซภายใต้ความดัน (Gases under pressure)  - Compressed gas 
- Liquefied gas 
- Refrigerated liquefied gas 
- Dissolved gas 

 (6) ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)  - 1 
- 2 
- 3 
- 4 

(7) ของแข็งไวไฟ (Flammable solids)  - 1 
- 2  
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Hazard Class  Hazard Category 

(8) สารเดี่ยวและสารผสมที่ทำปฏิกิริยาได้เอง    (Self-reactive 
substances and mixtures) 

- Type A 
- Type B 
- Type C and D 
- Type E and F 
- Type G 

(9) ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric 
liquids) 

- 1 

(10) ของแข็งท่ีลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric solids)  - 1 

(11) สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง (Self heating 
substances and mixtures) 

- 1 
- 2 

(12) สารเดี่ยวและสารผสมที่สัมผัสน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ  
(Substances and mixtures, which in contact with water, emit 
flammable gases) 

- 1 
- 2 
- 3 

(13) ของเหลวออกซิไดซ์ (Oxidizing liquids)  - 1 
- 2 
- 3 

(14) ของแข็งออกซิไดซ์ (Oxidizing solids)  - 1 
- 2 
- 3 

(15) สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides)  - Type A 
- Type B 
- Type C and D 
- Type E and F 
- Type G 

(16) สารกัดกร่อนโลหะ (Corrosive to metals)  - 1 

(17) Desensitized explosives (6th edition)  - 1 
- 2 
- 3 
- 4 

2. ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ (Health Hazard) จำแนกได้ 10 
ประเภท ได้แก่ 

 

(1) ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) 
- Oral 
- Dermal 

 
- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Hazard Class  Hazard Category 

- Gases 
- Vaper 
- Dust and mists 

- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

(2) การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin 
corrosion /irritation) 

- Cat. 1 Sub-cat. 1A 
- Cat. 1 Sub-cat. 1B 
- Cat. 1 Sub-cat. 1C 
- Cat. 2 
- Cat. 3 

(3) การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 
(Serious eye damage/eye irritation) 

- 1 
- 2A 
- 2B 

(4) การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดิน หายใจหรือ
ผิวหนัง (Respiratory or skin sensitization) 
- Respiratory sensitization 
- Skin sensitization 

 
- 1A /1B 
- 1A /1B 

(5) การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (Germ cell 
mutagenicity) 

- 1A 
- 1B 
- 2 

(6) การก่อมะเร็ง (Carcinogenicity)  - 1A 
- 1B 
- 2 

(7) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Reproductive toxicity)  - 1A 
- 1B 
- 2 
- Additional category for effects 
on or via lactation 

(8) ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สัมผัสครั้งเดียว (Specific target organ toxicity –Single exposure) 

- 1 
- 2 
- 3 

(9) ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สัมผัสซ้ำ (Specific target organ toxicity –Repeated exposure 

- 1 
- 2 

(10) ความเป็นอันตรายจากการสำลัก (Aspiration hazard)  - 1 
- 2 
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Hazard Class  Hazard Category 

3. ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Hazard) 
จำแนกได้ ๒ ประเภท ได้แก่ 

 

(1) ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Hazard to the aquatic 
environment) 
- Short-term, acute 
- Long-term, chronic 

 
 
- 1 / 2 / 3 
- 1 / 2 /3 

(2) ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ (Hazard to the 
ozone lay 

 

8. ความหนาแน่น (Density) 
     ความหนาแน่น เป็นการวัดมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร หน่วยเป็น “กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร” โดยสามารถ
ตรวจสอบได้จากข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) 
9. ปริมาณการใช้รวมต่อปี (ตัน) ปริมาณการใช้สารเคมีอันตรายแต่ละชนิดรวมต่อปี หน่วยเป็น “ตัน” หาก
ข้อมูลที่โรงงานมีอยู่เป็นหน่วยอื่น ให้โรงงานคำนวณให้เป็นหน่วย “ตัน” 
หมายเหตุ กรณเีป็นผลิตภัณฑ์ไม่ต้องกรอกข้อมูลปริมาณการใช้รวมต่อปี (ตัน) 
10. ปริมาณการจัดเก็บสูงสุด (ตัน) ปริมาณสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด ที่สามารถเก็บสูงสุดได้ในอาคาร ห้องเก็บ 
หรือ Storage Tank 
11. ภาชนะบรรจุ  
11.1 ลักษณะภาชนะบรรจุ ให้ระบุลักษณะภาชนะบรรจุ เช่น 
- Storage Tank วางตั้ง  - Storage Tank วางนอน            - ถังโลหะใต้ดิน 
- ถังโลหะ   - กระป๋อง    - ปี๊บ 
- ถังพลาสติก   - ถุงกระดาษ    - ถุงพลาสติก 
- บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว  - Cylinder   - ภาชนะบรรจุภายใต้ความดัน 
- Intermediate Bulk Containers (IBCs)  - อ่ืน ๆ (ระบุ) ________________________ 
11.2 ความจุของภาชนะบรรจุ : ให้ระบุ หน่วย เป็น กิโลกรมั, ลิตร, ตัน หรือลูกบาศก์เมตร เป็นต้น 
12. สารที่ใช้ดับเพลิง 
ให้ระบุชนิดของสารดับเพลิงที่เหมาะสมในการการดับเพลิง กรณีสารเคมีอันตรายชนิดนั้นๆ เกิดเพลิงไหม้ เช่น 
- ผงเคมีแห้ง (Dry Chemicals)  - คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) - โฟม (Foam) 
- น้ำ    - เคมีเปียก (Wet Chemicals)  - ฮาโลตรอน (HCFC-123) 
- ไนโตรเจน   - โซเดียมคลอไรด์   - ผงทองแดง 
- ผงกราไฟต์   - ผงโซเดียมคาร์บอเนต - ลูกบอลดับไฟ (Fire Extinguishing Ball) 
สารที่ใช้ดับเพลิง สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet:SDS) 
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3.7.2 หม้อน้ำ  
1) มีการใช้งานหม้อน้ำ จำนวน.......................1........................... เครื่อง 
2) ข้อมูลหม้อน้ำ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(3.7.2) หม้อน้ำ 
1) มีการใช้งานหม้อน้ำ : จำนวนหม้อน้ำท้ังหมดที่ใช้งานได้ตามปกติในโรงงาน 
2) ข้อมูลหม้อน้ำ : จำนวนหม้อน้ำท้ังหมดที่ใช้ในโรงงาน เช่น โรงงานมีจำนวนหม้อน้ำ 3 เครื่อง จะต้องต้องกรอก 
1/3, 2/3, 3/3 โดยเป็นการกรอกข้อมูลทีละเครื่อง 
หมายเลขเครื่อง (Serial No.) :  ให้ระบุหมายเลขเครื่องที่ติดมากับหม้อน้ำ 
พิกัดใช้งานที่แรงดันสูงสุด : เป็นความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด (MAWP) 

อัตราการผลิตไอน้ำสูงสุด : ชนิดหม้อน้ำแบบ :  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ท่อน้ำ และท่อไฟ 

เชื้อเพลิงที่ใช ้:  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ของแข็ง เช่น ฟืน แกลบ ขี้เลื่อย  2) ของเหลว เช่น น้ำมันดีเซล 

น้ำมันเตาเกรด  A, B, C, D 3) แก๊ส เช่น NG  LPG 

มาตรฐานหม้อน้ำ : ให้ระบุมาตรฐานของหม้อน้ำ เช่น มาตรฐาน ASME , JIS , EN , ISO 
3.7.3 หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Hot oil)  

 

 

 

 

(3.7.3) หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Hot oil)  

1) มีการใช้งานหม้อต้มฯ : จำนวนหม้อต้มฯ ทั้งหมดที่ใช้งานได้ตามปกตใินโรงงาน 
2) ข้อมูลหม้อต้มฯ : หม้อต้มฯ ที่ : จำนวนหม้อต้มทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน เช่น โรงงานมีจำนวนหม้อต้ม 3 เครื่อง

จะต้องกรอก 1/3, 2/3, 3/3 โดยเป็นการกรอกข้อมูลทีละเครื่อง 

1) มีการใช้งานหม้อต้มฯ จำนวน........................2............................ เครื่อง 
2) ข้อมูลหม้อต้มฯ 

หม้อน้ำ ที่...1...../......1.....  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ............TK-6479.............................. 
พิกัดใช้งานท่ีแรงดันสูงสุด.........13............. bar 
อัตราการผลติไอน้ำสูงสุด...........6................. ตัน/ชั่วโมง 
ชนิดหม้อน้ำแบบ      ท่อน้ำ (Water Tube)           ท่อไฟ (Fire Tube)                                   
เชือ้เพลิงท่ีใช้.......................น้ำมนัเตา............................. 
มาตรฐานหม้อน้ำ        มาตรฐาน ASME 

       มาตรฐาน JIS 
       มาตรฐาน EN 
       มาตรฐาน ISO 

                อื่นๆ .................................................. 

/ 

หม้อต้มที่ ..1..../...2... 
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)……90067………… 
อุณหภูมิใช้งานสูงสดุ  .............350............ 0C 
ค่าความร้อนที่สามารถผลติได้ ...500,000...kcal/ช่ัวโมง 

หม้อต้มที่ ...2.../....2. 
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)………90068……… 
อุณหภูมิใช้งานสูงสดุ  ........350................... 0C 
ค่าความร้อนที่สามารถผลติได้ ......500,000...kcal/ช่ัวโมง 
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   หมายเลขเครื่อง (Serial No.) :  ให้ระบุหมายเลขเครื่องที่ติดมากับหม้อต้มฯ 
   อุณหภูมิใช้งานสูงสุด :  ให้ระบุว่ามีการออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุดไว้ที่กี่องศาเซลเซียส 
   ค่าความร้อนที่สามารถผลิตได้ : ค่าพลังงานความร้อนที่ผลิตได้ มีหน่วยเป็น kcal/ชั่วโมง 

3.7.4 อัคคีภัย 

 

 

 
 
 
 

1) จำนวนหัวรับน้ำดับเพลิง :  จำนวนหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ทั้งหมดที่อยู่นอกอาคาร 
2) ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีถังดับเพลิง : ระบุชนิดของถังดับเพลิง เช่น คาร์บอนไดออกไซต์ 
เคมีแห้ง (Chemical Dryer) น้ำ เป็นต้น และจำนวนถังของแต่ละชนิด  
    ระบบดับเพลิง : ระบุชนิดของระบบดับเพลิง เช่น น้ำ  CFC โฟม  
    เครื่องตรวจจับควัน : ระบุจำนวนเครื่อง 
    เครื่องตรวจจับความร้อน : ระบุจำนวนเครื่อง 
    สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : ระบุว่ามีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ 
    อ่ืน ๆ : เช่น เครื่องตรวจจบัแก๊ส (Gas Detector) 

3.8 ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     3.8.1 สมอ. ตรวจโรงงานคร้ังล่าสุดเมื่อวันที…่……………………………………………………………………………………    
     3.8.2 การผลิต 

(  ) หยุดผลิต : 
มาตรฐานเลขที ่ ใบอนุญาตที ่ รายการที่ได้รับ

อนุญาต 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

(ขนาด/แบบ/รุ่น) 
สาเหตุ 

     
     

(  ) มีการผลิต :  
มาตรฐานเลขที ่ ใบอนุญาตที ่ รายการที่ได้รับ

อนุญาต 
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ ์

(ขนาด/แบบ/รุ่น) 

ปริมาณการผลิต 
(หน่วยต่อปี) 

แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  

ไม่แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน (ม.16) 

      

1) จำนวนหัวรับน้ำดับเพลิง ...............1...................... จุด 
2) ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยท่ีม ี

 ถังดับเพลิง   ชนิด.......Co2............ จำนวน.......50 ถัง............... 

 ระบบดับเพลิง  ชนิด................................... จำนวน.............................    

 เคร่ืองตรวจจับควัน/ความร้อน จำนวน....................................................... 

 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 อื่นๆ ......................................................................................................... 
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 3.8.3 การปฏิบัติตามเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 
            3.8.3.1 ระบบการควบคุมคุณภาพ  

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูต้รวจสอบ………………………………………………………… 
  ( ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ       ( ) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ข้อ................................... 
            3.8.3.2 การตรวจสอบผลิตภณัฑ์และเครื่องมือทดสอบ  

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูต้รวจสอบ………………………………………………………… 
  ( ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ       ( ) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ข้อ 

3.8.3.3 การดำเนินการกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า  
ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูต้รวจสอบ…………………………………………………………. 

  ( ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ       ( ) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ข้อ 

3.8.3.4 การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ ์

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูต้รวจสอบ………………………………………………………….. 
  ( ) แสดงเครื่องหมาย       ( ) ครบตามกำหนด     ( ) ไม่ครบตามกำหนด  ขาดรายการ...................... 

( ) ไม่แสดงเครื่องหมายเพราะ…………………………………………………………………………………………………. 

3.8 ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(3.8.1) สมอ. ตรวจโรงงานครั้งล่าสุดเม่ือวันที่ :  เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

หรือหน่วยตรวจ (Inspection Body) ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      

พ.ศ. 2511 มาตรา 5  โดยการตรวจครอบคลุมทั้งโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่จัดเก็บสินค้า 

(3.8.2)  การผลิต :   
หยุดผลิต : กรณีสถานประกอบการมีการหยุดผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานเลขท่ี คือ เลขที่ มอก.  
/รายการที่ได้รับอนุญาตและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ท่ีระบุในใบอนุญาตให้ระบุเลขลำดับรายการอ้างอิงตาม
ใบอนุญาต  
มีการผลิต : กรณีสถานประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต 
                มาตรฐานเลขที่ คือ เลขท่ี มอก.  /รายการที่ได้รับอนุญาตและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ระบุใน
ใบอนุญาตให้ระบุเลขลำดับรายการอ้างอิงตามใบอนุญาต  
(3.8.3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
          การกรอกข้อมูลข้อ 3.8.3  ให้จำแนกตามใบอนุญาตโดยระบุเลขที่ใบอนุญาต ท้ายหัวข้อ 3.8.3 เช่น 
โรงงานมีจำนวน 3 ใบอนุญาต ให้ระบุว่า 3.8.3 การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตที่ ท 1111-621/20  , 
ใบอนุญาตที่ ท 1112-622/20  และใบอนุญาตที่ ท 1113-623/20   โดยเป็นการกรอกข้อมูลทีละใบอนุญาต 

การระบุการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับ  
ตรวจสอบเม่ือวันที่ คือ วันที่มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบ ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ  
                      2) หน่วยตรวจ (Inspection Body)  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 5 หรือ  
                     3) ผู้ตรวจสอบภายในโรงงาน (Internal Auditor) 
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หากมีผู้ตรวจสอบมากกว่า 1 ประเภทภายในระยะเวลา 1 ปี ให้ระบุประเภทผู้ตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบ
ทั้งหมด 

(3.8.3.1) ระบบการควบคุมคุณภาพ : กรณีมีการตรวจคุณภาพให้แนบผลรายงานการควบคุม
คุณภาพ 

(3.8.3.2) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทดสอบ : กรณีมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้แนบผล
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบ และกรณีมีการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบให้แนบผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

(3.8.3.3) การดำเนินการกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า : กรณีมีการ
ร้องเรียนให้รายงานว่ามีการการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 

(3.8.3.4) การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ : กรณีมีการแสดงเครื่องหมายให้ระบุว่ามี
การปฏิบัติครบตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

 
............................................................ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 สิงหาคม 2565 
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ภาคผนวก ก  
บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีตองแจงขอมลูทายกฎกระทรวง   

วาดวยการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ลำดับท่ี 

ตามกฎกระทรวงเปรียบเทียบกบั ลำดบัท่ี ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

 



บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลท้าย 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544  

ลำดับที่ ตามกฎกระทรวง เปรียบเทียบกับ ลำดับท่ี ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ. ศ. 2535 

ลำดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลำดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

1 
 
 
 
 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การอัดปอหรือใบยาสูบ 
(2)  การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น 
(3)  การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่านท่ีเผาไดจ้าก 
      กะลามะพร้าว 
(4)  การถนอมผลิตผลทางเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี 

2 
2(3) 
2(4) 
2(7) 

 
2(10) 

2 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การฆ่าสัตว ์
(2)  การถนอมเนื้อสัตว์ โดยทำใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 
(3)  การทำผลิตภณัฑ์อาหารสำเรจ็รูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสตัว์ หรือสารทีส่กัดจาก 
      ไขสัตว์หรือกระดูกสตัว์ 
(4)  การสกัดน้ำมันหรือไขมันท่ีเปน็อาหารจากสัตว์ หรือการทำน้ำมนัหรือไขมันท่ีเป็นอาหาร 
      จากสัตว์โดยทำให้บรสิุทธ์ิ 
(5)  การบรรจุเนื้อสตัว์หรือมันสัตว์ หรือผลติภณัฑ์สำเรจ็รูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสตัว์ใน 
      ภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได ้

4 
4(1) 
4(2) 
4(3) 

 
4(4) 

 
4(5) 

3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำ้นมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำนมสดให้ไร้เช้ือหรือฆา่เชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือ 
      สเตอริไลส ์
(2)  การทำนมสดจากนมผงและไขมัน 
(3)  การทำนมข้น นมผง หรือนมระเหย 
(4)  การทำครีมจากน้ำนม 
(5)  การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง 
(6)  การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ 

5 
5(1) 

 
5(2) 
5(3) 
5(4) 
5(5) 
5(6) 

4 
 
 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัว์น้ำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
(1)  การทำอาหารจากสัตว์น้ำ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไมไ่ด้ 
(2)  การถนอมสัตว์น้ำ โดยทำใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 
(3)  การทำผลิตภณัฑ์อาหารสำเรจ็รูปจากสตัว์น้ำ 

6 
6(1) 
6(2) 
6(3) 

5 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำ้มันจากพืชหรือสตัว์หรือไขมันจากสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)   การสกัดน้ำมันจากพืชหรือสตัว์ หรือไขมันจากสตัว์ 

7 
 

7(1) 
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(2)  การอัดหรือปนกากพืชหรือสตัว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว 
(3)  การทำน้ำมันจากพืชหรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน  
(4)  การทำน้ำมันจากพืชหรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ 
(5)  การทำเนยเทียม ครมีเทียม หรือน้ำมันผสม สำหรับปรุงอาหาร  

7(2) 
7(3) 
7(4) 
7(5) 

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผกั พืช หรือผลไม้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
(1)  การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและ 
      อากาศเข้าไม่ได ้
(2)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน 
      หรือเหือดแห้ง  

8 
8(1) 

 
8(2) 

7 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำแป้ง 
(2)  การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

9 
9(2) 
9(4) 

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
(1)  การทำขนมปังหรือขนมเค้ก 
(2)  การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง 
(3)  การทำผลิตภณัฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เมด็ หรือช้ิน 

10 
10(1) 
10(2) 
10(3) 

9 
 
 
 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำ้ตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ 
ความหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้ 
(1)  การทำน้ำเชื่อม 
(2)  การทำน้ำตาลทรายแดง 
(3)  การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาว 
(4)  การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวให้บรสิุทธ์ิ 
(5)  การทำน้ำตาลก้อนหรือน้ำตาลผง 
(6)  การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรกัโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

11 
 

11(1) 
11(2) 
11(3) 
11(4) 
11(5) 
11(6) 

10 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำใบชาแห้งหรือใบชาผง 
(2)  การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรอืการทำกาแฟผง 
(3)  การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ 
(4)  การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต 
(5)  การทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 
(6)  การทำมะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดัเมด็ 
(7)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรอืเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ 

12 
 

12(1) 
12(2) 
12(3) 
12(4) 
12(5) 
12(6) 
12(7) 



ลำดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลำดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

      เปลือกผลไมด้้วยน้ำตาล 
(8)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมลด็ผลไม้ (nuts) หรือการเคลือบถั่วหรอืเมล็ด 
      ผลไม้(nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต 
(9)  การทำหมากฝรั่ง 
(10)  การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่ 
(11)  การทำไอศกรีม 

 
12(8) 

 
12(9) 
12(10) 
12(11) 

11 
 
 
 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำผงฟู 
(2)  การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรอืสีของอาหาร 
(3)  การทำแป้งเชื้อ 
(4)  การทำน้ำส้มสายช ู
(5)  การทำมัสตารด์ 
(6)  การทำน้ำมันสลัด 

13 
 

13(1) 
13(2) 
13(3) 
13(4) 
13(5) 
13(6) 

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง 14 
13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสตัว์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1)  การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรปูสำหรับเลี้ยงสตัว์ 
(2)  การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย  
      สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว ์

15 
15(1) 
15(2) 

14 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 16 
15 โรงงานผลติเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลติจากกากซัลไฟต์ในการทำ 

เยื่อกระดาษ 
17 

16 โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้ 18 
17 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำเบียร ์ 19(2) 
18 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำ้ดื่ม เครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำน้ำดื่ม 
(2)  การทำเครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์
(3)  การทำน้ำอัดลม 
(4)  การทำน้ำแร่ 

20 
 

20(1) 
20(2) 
20(3) 
20(4) 

19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมิใช่ใยหิน (asbestos) อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การปั่น กรอ 

22 
 

22(1) 
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(2)  การทอ หรือการเตรียมเส้นดา้ยยืนสำหรับการทอ 
(3)  การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

22(2) 
22(3) 

20 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอสำหรับเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 
(2)  การทำถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก 
(3)  การทำผลิตภณัฑ์จากผ้าใบ 
(4)  การตบแต่ง หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ 

23 
 

23(1) 
23(2) 
23(3) 
23(4) 

21 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จ
ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 

24 

22 โรงงานผลติเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมใิช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วย
ยาง หรือพลาสติก หรือพรมน้ำมัน 

25 

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชอืก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  การผลิตเชือก 
(2)  การผลิตตาข่าย แห หรืออวน 

26 
26(1) 
26(2) 

24 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ ซึ่งมไิด้ทำด้วยวิธีถักหรือทออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำพรมน้ำมันหรือสิ่งปูพ้ืนซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ซึ่งมิได้ทำจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก 
(2)  การทำผ้าน้ำมันหรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ทำจากพลาสติกล้วน 
(3)  การทำแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวสัดุ ซึ่งมิใช่ยาง 
(4)  การทำสักหลาด 
(5)  การทำผ้าลูกไม้ หรือผา้ลูกไม้เทียม 
(6)  การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลงึกัน 
(7)  การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว 
(8)  การทำด้าย หรือผ้าใบสำหรับยางนอกล้อเลื่อน 

27 
 

27(1) 
27(2) 
27(3) 
27(4) 
27(5) 
27(6) 
27(7) 
27(8) 

25 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน 
ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวสัดุอื่น 
(2)  การทำหมวก 

28 
28(1) 

 
28(2) 

26 โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรอืบด ฟอก ขัด และแต่ง แต่งสำเรจ็ อัดให้เป็นลายนูนหรือ
เคลือบสหีนังสัตว ์

29 

27 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสตัว์ 30 
28 โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว ์ 31 
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29 โรงงานผลติผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก 
(1)  หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสตัว์ หรือหนังเทียม 
(2)  ใยแก้ว 

32 
32(1) 
32(2) 

30 โรงงานผลติรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือ
พลาสติกอดัเข้ารูป 

33 

31 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำไม้วเีนียร์ หรือไม้อดัทุกชนิด 34(3) 
32 โรงงานผลติภาชนะบรรจหุรือเครือ่งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา 35 
33 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำรองเท้า  ช้ินส่วนของรองเท้า  หรือหุ่นรองเท้าที่ทำ

จากไม ้
36(2) 

34 
 

 

โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่ง
มิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขา้รูปและรวมถึงช้ินส่วน
ของผลิตภณัฑด์ังกล่าว 

37 

35 
 

โรงงานผลติเยื่อกระดาษอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำเยื่อไม้หรือวัสดุอื่น 
(2)  การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใย  
     (fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard)   

38 
38(1) 
38(2) 

36 โรงงานผลติภาชนะบรรจุ  จากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard) 39 
37 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยือ่กระดาษหรือกระดาษแข็งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

(1)  การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอดักระดาษหรือ 
     กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน 
(2)  การทำผลิตภณัฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุ จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง 

40 
 

40(1) 
40(2) 

38 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์โลหะ 41(2) 
39 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดเุคมีซึ่งมใิช่ปุ๋ย 42(1) 
40 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย๋ สารป้องกัน หรือกำจดัศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticides) 43(1) 
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์  ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
44 

42 
 
 
 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ ผลติภณัฑ์
สำหรับใช้ยาหรืออุดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรอืเคลือบ 
(2)  การทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างส ี
(3)  การทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด 

45 
 

45(1) 
45(2) 
45(3) 

43 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การผลิตวัตถุที่รบัรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

46 
46(1) 
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(2)  การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรบัใช้ในการวิเคราะห์ บำบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกัน 
     โรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสตัว์ 
(3)  การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรบัให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าท่ี 
     ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสตัว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศแต ่
     วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา  
     เครื่องสำอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบโรค ศลิปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ี 
     ใช้ในการนั้น 

46(2) 
 

46(3) 
 
 

44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด หรือ 
      ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างหรือขัดถู 
(2)  การทำกลีเซอรีนดิบหรือกลเีซอรีนบริสุทธ์ิจากน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ 
(3)  การทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย 
(4)  การทำยาสีฟัน 

47 
 
 

47(1) 
 

47(2) 
47(3) 
47(4) 

45 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑเ์คมีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำยาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดสุำหรับตบแต่งอาคาร 
(2)  การทำยาฆ่าเช้ือโรค หรือยาดบักลิ่น 
(3)  การทำผลิตภณัฑส์ำหรับกันนำ้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทำให้เปยีกนำ้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทำ 
      ให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑท์ี่เป็นตัวทำให้ซึมเข้าไป (wetting agents, emulsifiers  
      or penetrants) ผลิตภณัฑส์ำหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภณัฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม  
      (sizes) หรือผลติภณัฑ์สำหรบัใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (cements) ที่ทำจากพืช สัตว์  
      หรือพลาสติกที่ไดม้าจากแหลง่ผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ผลิตภณัฑส์ำหรับใช้อุดรูฟัน (dental  
      cements) 
(4)  การทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบดิ หรือดอกไมเ้พลิง 
(5)  การทำเทียน 
(6)  การทำหมึกหรือคาร์บอน 
(7)  การทำผลิตภณัฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้ 
(8)  การทำผลิตภณัฑ์ที่มีการบูร 
(9)  การทำหัวน้ำมันระเหย (essential oils) 
(10)  การทำครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า 
(11)  การทำผลิตภณัฑส์ำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ำหรือกันความร้อน 

48 
48(1) 
48(2) 
48(3) 

 
 
 
 

 
48(4) 
48(5) 
48(6) 
48(7) 
48(8) 
48(9) 
48(10) 
48(11) 
48(12) 
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(12)  การทำผลิตภณัฑส์ำหรับใช้กบัโลหะ น้ำมันหรือน้ำ (metal, oil or water treating  
       compounds) ผลติภณัฑ์สำเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วย 
       ตัวไวแสง (prepared photo – chemical materials or sensitized film, paper  
       or cloth) 
(13)  การทำถ่านกัมมันต์ (activated carbon) 

 
 
 

48(13) 

46 โรงงานกลั่นน้ำมันปโิตรเลยีม 49 
47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดนิ 
(2)  การทำกระดาษอาบแอสฟลัตห์รือน้ำมันดิน 
(3)  การทำเช้ือเพลิงก้อน หรือเช้ือเพลิงสำเร็จรปูจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว 
(4)  การผสมผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลติภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับ 
     วัสดุอื่น 

50 
 

50(1) 
50(2) 
50(3) 
50(4) 

48 โรงงานผลติยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะ ท่ีเคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสตัว ์ 51 
49 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  การทำยางแผ่นในข้ันต้นจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า 
(2)  การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบ 
      อื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาต ิ
(3)  การทำผลิตภณัฑย์าง นอกจากท่ีระบุไว้ในลำดับที่ 48 จากยางธรรมชาตหิรือ 
     ยางสังเคราะห ์

52 
52(1) 
52(3) 

 
52(4) 

50 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์พลาสติกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดบั และรวมถึงช้ินส่วนของ 
     ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 
(2)  การทำเสื่อหรือพรม 
(3)  การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุง หรือกระสอบ 
(4)  การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ  
(5)  การทำผลิตภณัฑส์ำหรับใช้เป็นฉนวน 
(6)  การทำรองเท้า   
(7)  การอัดพลาสติกหลาย ๆ ช้ันเป็นแผ่น 

53 
53(1) 

 
53(2) 
53(4) 
53(5) 
53(6) 
53(7) 
53(8) 

51 โรงงานผลติแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์แก้ว 54 
52 โรงงานผลติผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง

การเตรียมวสัดุเพื่อการดังกล่าว 
55 
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53 
 

 

โรงงานผลติอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดบั 
(architectural terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรอืวัตถุทนไฟจาก 
ดินเหนียว 

56 

54 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปนูปลาสเตอร ์
(2)  การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง 
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซเีมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อยา่งหนึ่งอย่างใดเข้ากับ 
     วัสดุอื่น 

57 
 

57(1) 
57(3) 

 

55 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์อโลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสม ผลติภณัฑย์ิบซัม หรือผลติภณัฑ์ 
     ปูนปลาสเตอร ์
(2)  การทำใยแร่ 
(3)  การทำผลิตภณัฑ์จากหิน 
(4)  การทำผลิตภณัฑ์จากเส้นใยหนิ (asbestos) 
(5)  การทำผลิตภณัฑ์จากแกรไฟต ์

58 
58(1) 

 
58(2) 
58(3) 
58(5) 
58(6) 

56 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าใน
ขั้นต้น (iron and steel basic industries) 

59 

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซึ่งมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า (non – ferrous metal basic industries) 

60 

58 โรงงานผลติเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครือ่งใช้ดังกล่าว 

61 

59 โรงงานผลติเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วน
ใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

62 

60 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑโ์ลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูนำ้ ถังน้ำ หรือปล่องไฟ 
(2)  การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
(3)  การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการต่อเรือ 
(4)  การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ 

63 
 

63(1) 
63(2) 
63(3) 
63(5) 

61 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑโ์ลหะอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
(1)  การทำภาชนะบรรจ ุ
(2)  การทำผลิตภณัฑด์้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก 

64 
64(1) 
64(2) 
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(3)  การทำผลิตภณัฑด์้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว 
(4)  การทำตู้หรือห้องนิรภัย 
(5)  การทำผลิตภณัฑ์จากลวดหรอืสายเคเบิลโดยใช้ลวดทีไ่ด้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ 
      ลวดหรือสายเคเบิลที่หุม้ด้วยฉนวน 
(6)  การทำขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ำ หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ได้ 
     ทำในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (primary rolling or drawing mills) 
(7)  การทำเตาไฟหรือเครื่องอุ่นหอ้งอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า 
(8)  การทำเครื่องสุขภัณฑ์เหล็ก หรือโลหะเคลือบ เครื่องทองเหลืองสำหรับใช้ในการต่อท่อ  
     หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 
(9)  การทำช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑโ์ลหะตาม (1) ถึง (8) 

64(3) 
64(4) 

 
64(5) 

 
64(6) 

 
64(7) 
64(8) 

 
64(14) 

62 โรงงานผลติเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

65 

63 โรงงานผลติเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกลา่ว 

66 

64 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับ
ประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างหน่ึงอยา่งใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือน หรือทำไมว้ีเนียร์ 
(2)  การทำเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (milling machines) เครื่องเจยีน  
      เครื่องตัด (shearing machines) หรือเครื่องไส (shaping – machines) 
(3)  การทำเครื่องเลื่อยโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด 
(4)  การทำเครื่องทุบโลหะ (drop forges or forging machines) 
(5)  การทำเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 
(6)  การทำเครื่องคันรีด เครื่องทำให้หลอมละลาย หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 
(7)  การทำแบบ (dies) หรือเครื่องจับ (jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกล 
(8)  การทำส่วนประกอบหรืออุปกรณส์ำหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7) 

67 
 

67(1) 
67(2) 

 
67(3) 
67(4) 
67(5) 
67(6) 
67(7) 
67(8) 

65 
 

โรงงานผลติเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอการพิมพ์  
การผลิตซเีมนต์หรือผลิตภัณฑด์ินเหนียว การก่อสรา้ง การทำเหมืองแร่ การเจาะหา
ปิโตรเลียมหรือการกลั่นน้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณข์องเครื่องจักรดังกล่าว 

68 
 

66 โรงงานผลติเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดจิิทัลหรืออนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (digital or analog computers or associated 
electronic data processing equipment or accessories) เครือ่งรวมราคาของขาย 

69 
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(cash registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลติภณัฑด์ังกล่าว 

67 
 
 
 
 
 
 

โรงงานผลติเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เยน็หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือรีดผา้ เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยกปั้นจั่น ลิฟต์ บันได
เลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ 
(stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่
ผลิตภณัฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลติภณัฑ์
ดังกล่าว 

70 
 

68 
 

โรงงานผลติเครื่องจักรหรือผลติภณัฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ 67 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์
ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหนา่ยไฟฟ้า เครือ่งสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า 
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

71 

69 โรงงานผลติเครื่องรับวิทยุ เครื่องรบัโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรอืบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสยีง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเลน่หรือเครื่องบันทึกแถบ
ภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสยีง เทปแม่เหล็กท่ีไดบ้ันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสญัญาณ 
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึง่นำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง (semi- conductor 
or related sensitive semi – conductor devices) คาปาซิเตอรห์รือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลีย่นแปลงได้ (fixed or variable electronic capacitors 
or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลโูรสโคป หรือเครื่องหรือ
หลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลติอุปกรณห์รือช้ินส่วนสำหรับใช้กบัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

72 
 

70 โรงงานผลติเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบไุว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

73 

71 
 
 
 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า 
(2)  การทำลวดหรือสายเคบลิหุ้มฉนวน 
(3)  การทำอุปกรณ์ติดตั้งหรือเตา้เสียบหลอดไฟฟ้า (fixtures or lamp sockets or  
     receptacles) สวิตซไ์ฟฟ้า ตวัต่อตัวนำ (conductor connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ 
     สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสำหรับร้อยสายไฟฟ้า 
(4)  การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว 

74 
74(1) 
74(2) 
74(3) 

 
 

74(4) 
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(5)  การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนดิพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ 
      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
74(5) 

72 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรอือย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  การต่อเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง 
(2)  การทำช้ินส่วนพิเศษสำหรับเรอื หรือเครื่องยนต์เรือ 

75 
75(1) 
75(2) 

73 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้างรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 
(2)  การทำช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณส์ำหรับรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ 
     รถกระเช้าไฟฟ้า 

76 
 

76(1) 
76(2) 

74 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วงอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้างรถยนต์หรือรถพ่วง 
(2)  การทำช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณส์ำหรับรถยนตห์รือรถพ่วง 

77 
 

77(1) 
77(2) 

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจกัรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้างหรือประกอบจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 
(2)  การทำช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณส์ำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ 
     จักรยานสองล้อ 

78 
 

78(1) 
 

78(2) 
76 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้าง หรือประกอบอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์ 
(2)  การทำช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณส์ำหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์ 

79 
 

79(1) 
79(2) 

77 โรงงานผลติหรือประกอบล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสตัว์ ซึง่มิใช่จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์ังกล่าว 

80 

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำเครื่องมือหรืออุปกรณว์ิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง  
      ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 
(2)  การทำ หรือประกอบเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรอื เครื่องเร่งปรมาณู  
     (cyclotrons, betatrons or accelerators) 
(3)  การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย ์

81 
 

81(1) 
 

81(2) 
 

81(3) 
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โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

79 โรงงานผลติเครื่องมือ หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตาเลนส์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงาน หรือเครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ 

82 

80 โรงงานผลติหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือช้ินส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา 83 
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี
(2)  การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า 
(3)  การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณ ี
(4)  การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณีอื่น ๆ 

84 
 

84(1) 
84(2) 
84(3) 
84(4) 

82 
 

โรงงานผลติหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี
ดังกล่าว 

85 

83 โรงงานผลติหรือประกอบเครื่องมอืหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบรหิารร่างกาย การเล่น
บิลเลยีด โบวล์ิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

86 

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิไดร้ะบไุว้ในลำดับอื่น
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การทำเครื่องเล่น 
(2)  การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ 
(3)  การทำเครื่องเพชร หรือพลอย หรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง 
(4)  การทำร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง 
      หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 
(5)  การทำแหคลุมผม ช้องผม หรอืผมปลอม 

87 
 

87(1) 
87(2) 
87(3) 
87(4) 

 
87(6) 

85 โรงงานผลติ ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 88 
86 โรงงานผลติก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจำหน่ายก๊าซ 89 
87 โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธ์ิ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 90 
88 โรงงานห้องเย็น 92 
89 โรงงานประกอบกิจการทำเกลือสนิเธาว์ 103(1) 
90 โรงงานผลติหรือประกอบหม้อไอน้ำ (boiler) หรือหม้อตม้ที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำ

ความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์ังกล่าว 
104 
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ภาคผนวก ข 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาด  

ของโรงงานกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือ
สิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและ   
ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

 

 

 

 



หน้า   ๓๘ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดแูล   

ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน  ผู้ควบคุมดูแล 
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนด  
ชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๐  
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน”  “ผู้ควบคุมดูแล
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”  “บริษัทที่ปรึกษา”  และ  “ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”  
ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกัน
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน”  หมายความว่า  ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษและผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

“ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับขึ้นทะเบียนให้ทําการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแล  ดําเนินการ  และบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม  
หรือเครื่องจักรอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สําหรับการควบคุม  บําบัด  หรือกําจัดมลพิษอ่ืนใด   
ที่ติดตั้งสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงาน  และให้หมายความรวมถึงบริษัทที่ปรึกษา   
และผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 



หน้า   ๓๙ 
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“ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับแจ้งให้ทําการตรวจสอบ  
ควบคุม  กํากับดูแล  ดําเนินการ  และบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม  หรือ  
เครื่องจักรอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สําหรับการควบคุม  บําบัด  หรือกําจัดมลพิษอ่ืนใด  ที่ติดตั้ง
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงาน 

“บริษัทที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ผู้รับจ้างให้บริการที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําว่า  “ใบทะเบียน”  “อนุญาต”  และ  “ผู้อนุญาต”  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  
มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายคําว่า  “การฝึกอบรม”  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวง  
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  
หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา   
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

““หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้ 
เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบ 
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี 

“การขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี 

“ผู้รับขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย 

“ทะเบียน”  หมายความว่า  ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี 

“หนังสือรับแจ้ง”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้เพื่อเป็นหลักฐาน 
ว่าได้รับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

“ ผู้รับแจ้ง”  หมายความว่า  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  ของหมวด  ๑  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  
การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

“ข้อ ๒ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน  หมายถึง 
  ๒.๑ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ได้แก่ 
   ๒.๑.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือบริษัทที่ปรึกษา   
   ๒.๑.๓ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือบริษัทที่ปรึกษา 
   ๒.๑.๔ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่ปรึกษา 
  ๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ได้แก่ 
   ๒.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
   ๒.๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
   ๒.๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของหมวด  ๔  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  

การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕ ให้โรงงานต่อไปนี้ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กําหนด 
ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

๑ โรงงานที่มีน้ําเสียปนเป้ือนสารอินทรีย์ 
โรงงานที่มีปริมาณน้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัด  
ตั้งแต่   ๕๐๐   ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป  
(ยกเว้นน้ําหล่อเย็น)  หรือโรงงานที่มีปริมาณ
ความสกปรกในรูปบีโอดีก่อนเข้าระบบบําบัด  
(BOD  Load  of  Influent)  ตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัม
ต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 

๒ โรงงานที่ ใช้สารหรือองค์ประกอบของสาร
ดังต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตที่มีน้ําเสียก่อน
เข้าระบบบําบัด  ตั้งแต่  ๕๐  ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวันขึ้นไป 
๒.๑ สังกะสี  (Zinc) 
๒.๒ แคดเมียม  (Cadmium) 
๒.๓ ไซยาไนด์  (Cyanide) 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
 
หมายเหตุ  ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงาน 
เก่ียวกับการชุบโลหะต้องมี 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

๒.๔ ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ 
 (Organic  Phosphorus  Compounds) 
๒.๕ ตะก่ัว  (Lead) 
๒.๖ ทองแดง  (Copper) 
๒.๗ บาเรียม  (Barium) 
๒.๘ เซเลเนียม  (Selenium) 
๒.๙ นิเกิล  (Nickel) 

๒.๑๐ แมงกานีส  (Manganese) 
๒.๑๑ โครเมียม  วาเลนซี  ๖ 
  (Hexavalent  Chromium) 
๒.๑๒ อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค 
  (Arsenic  and  its  Compounds) 
๒.๑๓ ปรอทและสารประกอบปรอท 
  (Mercury  and  its  Compounds) 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  เพิ่มเติม 

๓ โรงงานประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ผลิตน้ําตาลทรายดิบ  หรือน้ําตาลทรายขาว  
 หรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์  ทุกขนาด 
๓.๒ ผลิตน้ําตาลกลูโคส  เดกซ์โทรส  ฟรักโทส  
 หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน  ที่มีกําลัง  
 การผลิต  ตั้งแต่  ๒๐  ตันต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 

๔ โรงงานประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ผลิตสุรา  แอลกอฮอล์  ที่มีกําลังการผลิต 
 ตั้งแต่  ๔๐,๐๐๐  ลิตรต่อเดือน   
 (คิดเทียบที่  ๒๔  ดีกรี) 
๔.๒ ผลิตไวน์  ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่   
 ๖๐๐,๐๐๐  ลิตรต่อเดือน 
๔.๓ ผลิตเบียร์  ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่   
 ๖๐๐,๐๐๐  ลิตรต่อเดือน 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเยื่อ
จากไม้หรือวัสดุอ่ืน  ที่มีกําลังการผลิต  ตั้งแต่  
๕๐  ตันต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปิโตรเคมี 
ที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี  และมีกําลังการ
ผลิตตั้งแต่  ๑๐๐  ตันต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา  
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต 
คลอ - แอลคาไลน์ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์  (NaCl)  
เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต  
(Na๒CO๓)  โซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  
กรดไฮโดรคลอริก  (HCl)  คลอรีน  (Cl๒)  
โซเดียมไฮโพคลอไรด์  (NaOCl)  และปูน
คลอรีน  (Bleaching  Powder)  ที่มีกําลัง 
การผลิตสารแต่ละชนิดหรือรวมกัน   
ตั้งแต่  ๑๐๐  ตันต่อวนัขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตสาร
ออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการเคมี  ทุกขนาด  
หรือประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตปุ๋ยเคมี
โดยใช้กระบวนการเคมี  ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยาง 
เรซินสังเคราะห์  ยางอีลาสโตเมอร์  พลาสติก  
หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว  ที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต่  ๑๐๐  ตันต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการกลั่น 
น้ํามันปิโตรเลียม  ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์   
ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
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ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเหล็กหรือ
เหล็กกล้า  ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่  ๑๐๐  ตัน
ต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ 
ในกรณีที่การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด
มลพิษน้ําไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา  และผู้ปฏิบัติงาน
ประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง 
หรือหลอมโลหะ  ซ่ึงไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็ก
หรือเหล็กกล้า  ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่  ๕๐  
ตันต่อวันขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ 
ในกรณีที่การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด
มลพิษน้ําไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
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ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

๑๔ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่   
๑๐  เมกกะวัตต์ขึ้นไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ   
หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
หมายเหตุ 
ในกรณีที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  ต้องมี 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา  และ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม  เพิ่มเติม 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการแยกหรือ 
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ  ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ   
หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๑๖ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  ดังต่อไปนี้  
 ๑๖.๑ ระบบบําบัดน้ําเสียรวม  ทุกขนาด ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

 ๑๖.๒ การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม 
 กฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ   
หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
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ลําดับ
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ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

 ๑๖.๓ การปรับสภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้ว  ที่เป็นอันตราย  ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๑๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือ 
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 

 ๑๗.๑ การคัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้ว  ที่เป็นอันตราย  ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

 ๑๗.๒ การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา   
หรือที่ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

๑๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย 
ที่เป็นอันตรายจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม  ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  หรือที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
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ลําดับ
ที ่

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

หมายเหตุ  ในกรณีมีการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับการรีไซเคิลตะก่ัวจาก
แบตเตอรี่เก่าต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา  หรือที่ปรึกษา  ผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษอากาศ  หรือที่ปรึกษา  
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา  
และผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ  เพิ่มเติม 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๕  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๕ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

 

 

ข้อ ๖ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๑.๑ ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบําบัดมลพิษ 

และการป้องกันมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖.๑.๒ ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
   ๖.๑.๓ พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ  การบําบัด  หรือการกําจัดมลพิษ  

ของโรงงาน 
   ๖.๑.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่

ส่ิงแวดล้อม  และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 
   ๖.๑.๕ ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ 
  ๖.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
   ๖.๒.๑ ตรวจสอบการทํางานและประเมินประสิทธิภาพของระบบป้องกัน

ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย  และระบบบําบัดหรือกําจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ๖.๒.๒ ควบคุมดูแลและปรับปรุงการทํางานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม 

เป็นพิษ  รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียและระบบบําบัดหรือกําจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้มีการระบายน้ําทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กําหนด 
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   ๖.๒.๓ ป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางลัด  (By  pass)  และป้องกัน
ไม่ให้มลพิษระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบําบัด 

   ๖.๒.๔ เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

   ๖.๒.๕ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน  และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

   ๖.๒.๖ จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน   ทั้งนี้  ต้องทําการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์ของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานผลวิเคราะห์นี้ 
ให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

   ๖.๒.๗ รายงานผลการตรวจสอบ  ควบคุม  และกํากับดูแลการทํางาน 
ของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

  ๖.๓ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
   ๖.๓.๑ ตรวจสอบการทํางานและประเมินประสิทธิภาพของระบบป้องกัน

ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  รวมถึงระบบบําบัดอากาศเสีย 
   ๖.๓.๒ ควบคุมดูแลและแก้ไขปรับปรุงการทํางานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ  รวมถึงระบบบําบัดอากาศเสีย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และให้มีการระบายมลพิษอากาศ
เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กําหนด 

   ๖.๓.๓ เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

   ๖.๓.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน  และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

   ๖.๓.๕ จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน   ทั้งนี้  ต้องทําการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์ของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานผลวิเคราะห์นี้ 
ให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

   ๖.๓.๖ รายงานผลการตรวจสอบ  ควบคุม  และกํากับดูแลการทํางาน 
ของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

  ๖.๔ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน 
ผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรม 
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   ๖.๔.๑ ระบุและจําแนกกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย 
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

   ๖.๔.๒ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการคัดแยกและจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 
ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   ๖.๔.๓ ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและภาชนะที่ใช้บรรจุให้เหมาะสมกับชนิด 
หรือประเภทของกากอุตสาหกรรม  และตรวจสอบการติดฉลากระบุชนิดของกากอุตสาหกรรม 

   ๖.๔.๔ ตรวจสอบการนํากากอุตสาหกรรมออกไปกําจัดหรือบําบัดให้สอดคล้อง  
กับการขออนุญาตนํากากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตรวจสอบการจัดทําเอกสารกํากับการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด  และตรวจสอบการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับชนิด  
ปริมาณ  ลักษณะ  คุณสมบัติ  และสถานที่เก็บรักษากากอุตสาหกรรม  รวมถึงวิธีการจัดการและการขนส่ง 

   ๖.๔.๕ ติดตามการบําบัดและหรือกําจัดกากอุตสาหกรรมของผู้รับกําจัด 
กากอุตสาหกรรม 

   ๖.๔.๖ เสนอแนะแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อลดปริมาณ 
กากอุตสาหกรรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

   ๖.๔.๗ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน  และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

   ๖.๔.๘ รายงานผลการตรวจสอบ  ควบคุม  และกํากับดูแลการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมของโรงงานต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

  ๖.๕ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานผู้รับ
บําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรม 

   ๖.๕.๑ ตรวจสอบลักษณะของกากอุตสาหกรรมที่รับมากําจัดหรือบําบัด 
ให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

   ๖.๕.๒ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่จัดเก็บ  และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรําคาญ
หรือปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 

   ๖.๕.๓ ควบคุมดูแลการบําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม 
หลักวิชาการและเหมาะสมกับขีดความสามารถและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษอ่ืนใดตามมา 

   ๖.๕.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงงาน  และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 

   ๖.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบ  ควบคุม  และกํากับดูแลการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมของโรงงานต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 
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  ๖.๖ บริษัทที่ปรึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  ตามข้อ  ๖.๒  
ข้อ  ๖ .๓  ข้อ  ๖.๔  และข้อ  ๖.๕  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  การให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวธิีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

  ๖.๗ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ําและผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษอากาศ 

   ๖.๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่ประจําเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ 

   ๖.๗.๒ ตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรให้ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖.๗.๓ ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผู้ควบคุมระบบ

บําบัดมลพิษอากาศ  แล้วแต่กรณี  เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม 
   ๖.๗.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ของโรงงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ  แล้วแต่กรณี  ทราบทันที 

   ๖.๗.๕ รายงานผลการปฏิบัติการ  ปัญหา  และอุปสรรค  ในการเดินระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ  
แล้วแต่กรณี  เพื่อประโยชน์ในการส่ังปรับปรุงแก้ไข 

  ๖.๘ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
   ๖.๘.๑ คัดแยกและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   ๖.๘.๒ ดําเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

และไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรําคาญหรือปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 
   ๖.๘.๓ ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 

เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม 
   ๖.๘.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ดําเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ของโรงงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมทราบทันที 
   ๖.๘.๕ รายงานผลการปฏิบัติการ  ปัญหา  และอุปสรรค  ในการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม  เพื่อประโยชน์ในการส่ังปรับปรุงแก้ไข” 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของหมวด  ๖  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   

เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามข้อ  ๕  ของหมวด  ๒  ที่ต้องจัดให้มี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานที่มีคุณสมบัติตามหมวด  ๑  ข้อ  ๒  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  ๗.๑ แจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 
   การแจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
  ๗.๒ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานเพื่อป้องกันมิให้มลพิษแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม 
  ๗.๓ เม่ือปรากฏว่าผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบ 

การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามหมวด  ๙   
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องจัดหาผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี  มาแทนผู้ที่ถูกเพิกถอนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  โดยในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  
แล้วแต่กรณี 

  ๗.๔ ในกรณีที่ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมไม่สามารถเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น  และให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหาผู้จัดการ
ส่ิงแวดล้อมมาแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ไม่มีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  โดยในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ถือเสมือนว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

  ๗.๕ ในกรณีที่ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบ 
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่ปรึกษา  ไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  
อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่ปรึกษา  ของโรงงานไม่ว่า 
ในกรณีใด ๆ  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น  และให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหา  ผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่ปรึกษา  
แล้วแต่กรณี  มาแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ไม่มี ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ   
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่ปรึกษา  โดยในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม  หรือบริษัทที่ปรึกษา  แล้วแต่กรณี 
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  ๗.๖ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ปฏิบัติงาน
ประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  ไม่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา  
อากาศ  หรือผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมของโรงงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิด
กรณีดังกล่าวข้างต้น  และให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหาผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี   
มาแทน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมโดยในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือเสมือนว่า 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษเป็นผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของหมวด  ๗  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   
เรื่อง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคมุดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  เม่ือได้รับขึ้นทะเบียนแล้วให้ผู้รับขึ้นทะเบียนออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนไว้เป็น
หลักฐาน  โดยให้มีอายุสามปีและให้มีการต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๘  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๘ 
การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

 

 

ข้อ ๑๐ การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๑ ผู้รับขึ้นทะเบียนอาจพิจารณาไม่ต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนในกรณีที่พบว่า
การปฏิบัติงานตามหมวดที่  ๕  ข้อ  ๖.๒  ข้อ  ๖.๓  ข้อ  ๖.๔  และข้อ  ๖.๕  ไม่มีประสิทธิภาพ” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๙  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“หมวด  ๙ 
การเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

 

 

ข้อ ๑๒ เม่ือปรากฏว่าผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม  ไม่ดําเนินการตามหน้าที่ในหมวด  ๕  ข้อ  ๖.๒  ข้อ  ๖.๓  ข้อ  ๖.๔  ข้อ  ๖.๕  
และข้อ  ๖.๖  หรือเสนอรายงานอันเป็นเท็จ  หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  ผู้รับขึ้นทะเบียน 
อาจเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้  ผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจะขอขึ้นทะเบียนใหม่
ได้เม่ือพ้นกําหนดสามปีนับแต่วันที่เพิกถอน” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๑๐  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๑๐ 
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและแบบคําขอ 

 

 

ข้อ ๑๓ แบบคําขอขึ้นทะเบียน  แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  แบบคําขอต่ออายุหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด” 

ข้อ ๑๔ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  อากาศ  หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  และให้ถือว่า
ใบทะเบียนที่ออกให้ไว้เป็นหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้  เม่ือหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนสิ้นอายุ  หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนต่อไปให้ต่ออายุได้ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ 
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะส้ินอายุ  และให้ถือว่าเป็นการแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 
ตามประกาศนี้  เม่ือหนังสืออนุญาตให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานสิ้นอายุ  หากประสงค์
จะแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานให้ต่ออายุได้ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๖ โรงงานที่จะต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามประกาศนี้หรือจะต้องมี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานเพิ่มเติมตามประกาศนี้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

วรรณรตัน์  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  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 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การจัดทํารายงานชนิด 
และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  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 ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๖ วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงาน 
  ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่รายงานตามแบบรายงาน  ให้ระบุวิธีการได้มาของแหล่งข้อมูล  

เหล่านั้นซึ่งกําหนดให้ใช้  ๒  กลุ่ม  ได้แก่ 
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  ๖.๑ กลุ ่ม   “M”  (Measurement)  เป ็นชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ ได ้มา 
จากตรวจวัดวิเคราะห์โดยให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

  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 น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 
  ๗.๒ น้ําเสียหรือน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 
  ๗.๓ น้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อคร้ัง 
  ๗.๔ น้ําเสียที่ส่งบําบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ําในบ่อสุดท้ายอย่างน้อย 

หนึ่งเดือนต่อคร้ัง 
  ๗.๕ กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ําในบ่อสุดท้ายอย่างน้อย 

สามเดือนต่อคร้ัง 
ข้อ ๘ การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายอากาศ 

ของโรงงานอย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง   
ข้อ ๙ การรายงานมลพิษน้ําให้ใช้วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงานตามข้อ  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 กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อย 
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 กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นใดให้รายงานพารามิเตอร์ตามที่ 
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 โรงงานตามข้อ  ๕.๑  ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอํานาจ   
และผู้ควบคุม  ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  เป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษ  สําหรับโรงงานตามข้อ  ๕.๒  ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอํานาจ  เป็นผู้ลงนาม
รับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

จักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



บัญชีทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดทาํรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายการท่ี ชนิดและขนาดของโรงงาน การจัดทํารายงาน 

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํากระดาษ 
กระดาษแข็งหรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสรา้ง            
ชนิดที่ทําจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์           
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป 
 

รายงานมลพิษนํ้า และ        
รายงานมลพิษอากาศ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กหรือเหล็กกล้า 
ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันต้ังแต่           
๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป ดังน้ี      
๑)  เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง ที่มีการถลุง 
หลอม หล่อ 
๒)  เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ ที่ม ี
     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) 
 

รายงานมลพิษนํ้า และ        
รายงานมลพิษอากาศ 

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตแก้ว            
เส้นใยแก้ว หรอืผลิตภัณฑ์แก้ว ที่มีเตาหลอม 
 

รายงานมลพิษอากาศ 

๔ โรงงานที่มีการใช้หม้อนํ้า เฉพาะ 
๑) โรงงานที่มหีม้อนํ้าเด่ียวที่มีกําลังการผลิตไอนํ้า
ต้ังแต่ ๑๐ ตันไอนํ้าต่อช่ัวโมงขึ้นไป กรณีใช้ของเหลว
หรือของแข็งเป็นเช้ือเพลิง 
๒) โรงงานที่มหีม้อนํ้าเด่ียวที่มีกําลังการผลิตไอนํ้า
ต้ังแต่ ๒๐ ตันไอนํ้าต่อช่ัวโมงขึ้นไป กรณีใช้ก๊าซ         
เป็นเช้ือเพลิง 

รายงานมลพิษอากาศ 
 
 
 



- ๒ - 
 

รายการที ่ ชนิดและขนาดของโรงงาน การจัดทํารายงาน 

๕ โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรย์์ีระเหย (VOCs)            
ในกระบวนการผลิตต้ังแต่ ๓๖ ตันต่อปี ขึ้นไป 
 

รายงานมลพิษอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


