
ระเบียบกรมโรงงานอตุสาหกรรม
วาดวยการจัดทํ ารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ

พ.ศ. ๒๕๒๘

อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๒๕ แก
ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับท่ี ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ก ําหนดใหโรงงานตองจัดท ํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสาร
มลพิษย่ืนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ ๓ เดือนตามแบบและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนดน้ัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดวางระเบียบวาดวยการจัดทํ ารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษไวดังตอไปนี้

ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการจัดทํ ารายงานผลวิเคราะห
ปริมาณสารมลพิษ พ.ศ. ๒๕๒๘

ขอ ๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนผูก ําหนดรายการและสารมลพิษที่แตและโรงงานตองวิเคราะห
ขอ ๓. วิธีการเก็บ การรักษา และการวิเคราะหตัวอยาง

๓.๑ ตวัอยางนํ ้า ใหใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบสุมตัวอยาง (Grab Sample) หรือแบบเฉล่ีย
เก็บ (Composite Sample) ตามที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมก ําหนด สํ าหรับการเก็บรักษาและการวิเคราะหตัว
อยางจะตองไดตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater จัดทํ า
โดย APHA, AWWA และ WPCF ฉบับลาสุด หรือของ United States Environmental Protection Agency หรือ
คูมอืการวเิคราะหน้ํ าทิ้ง จัดทํ าโดยคณะกรรมการจัดท ําคูมือการวิเคราะหนํ ้าทิ้งสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเห็บชอบ

๓.๒ ตวัอยางอากาศ การเก็บ การรักษา และการวิเคราะหตัวอยางจะตองใหไดมาตรฐานของ
Methods of Air Sampling and Analysis จัดทํ าโดย APHA และคณะฉบับลาสุด หรือของ United States
Environmental Protection Agency หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเห็นชอบ

ขอ ๔. ความถี่และจุดที่เก็บตัวอยาง
๔.๑ ตัวอยางนํ้ า

๔.๑.๑ โรงงานท่ีใชระบบบํ าบัดนํ ้าเสียชนิดบอบํ าบัด (Stabilization Ponds) ใหเก็บ
ตวัอยางน้ํ าเสียกอนเขาระบบบํ าบัดและน้ํ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานอยางนอยเดือนละครั้ง ในกรณีที่ยังไมมี
การระบายน้ํ าท้ิงออกนอกโรงงาน ใหเก็บตัวอยางนํ ้าในบอที่มีนํ้ าเสียบอสุดทายแทนการเก็บตัวอยางนํ ้าทิ้งที่
ระบายออกนอกโรงงาน

สํ าหรับกรณีท่ีเปนบอเก็บกักไมมีการระบายน้ํ าท้ิงออกนอกโรงงานใหเก็บตัวอยางน้ํ าเสียกอนเขาบอ
เกบ็กกัและในบอเก็บกัก อยางนอยเดือนละครั้ง การเก็บตัวอยางนํ้ าเสียในบอเก็บกัก ใหเก็บจากบอที่มีระดับนํ้ า
เสียสูงสุด หรือบอท่ีมีน้ํ าเสียเก็บกักไวนานที่สุด หรือบอใดตามแตกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะก ําหนดเปนกรณี ๆ
ไป

๔.๑.๒ โรงงานที่ใชระบบบ ําบัดนํ ้าเสียชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวในขอ ๔.๑.๑
ใหเกบ็ตวัอยางน้ํ าเสียกอนเขาระบบบํ าบัดอยางนอยเดือนละครั้ง และน้ํ าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงานอยางนอย



๒ สัปดาหตอคร้ัง ยกเวนโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ไดแก สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี สมทุรสาคร และนครปฐม ใหเก็บตัวอยางนํ ้าเสียกอนเขาระบบบํ าบัดอยางนอยเดือนละครั้ง และน้ํ าทิ้ง
ท่ีระบายออกนอกโรงงานอยางนอยสัปดาหละคร้ัง

๔.๒ ตวัอยางอากาศ ใหเก็บตัวอยางอากาศตอไปนี้อยางนอย ๓ เดือนตอครั้ง
๔.๒.๑ ในบริเวณพ้ืนท่ีทํ างาน
๔.๒.๒ กอนเขาระบบปองกันอากาศเปนพิษ
๔.๒.๓ ท่ีออกจากระบบปองกันอากาศเปนพิษกอนระบายออกสูบรรยากาศ

๔.๓ ตวัอยางน้ํ าและตัวอยางอากาศนอกเหนือจากที่กลาวไวในขอ ๔.๑ และ ๔.๒ ใหเปนไปตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด

ขอ ๕. การท ํารายงานผลวิเคราะหใหด ําเนินการดังนี้
๕.๑ แบบรายงานผลวเิคราะหและตารางผลวเิคราะหใหใชตามแนบทายระเบียบน้ี
๕.๒ ในกรณีท่ีผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในน้ํ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานไมไดตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือในอากาศในบริเวณพื้นที่ทํ างานหรือท่ีออกจากระบบปองกันอากาศเปนพิษ
กอนระบายออกสูบรรยากาศ ไมไดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมก ําหนด ผูควบคุมดูแลจะตองระบุ
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแกไขเปนลายลักษณอักษรไวในแบบรายงานผลวิเคราะห

๕.๓ แบบรายงานผลวิเคราะห และตารางผลวิเคราะหทุกฉบับที่สงใหกรมโรงงานอุตสาห
กรรมตองใหบุคคลตอไปนี้เซนตชื่อรับรองความถูกตองดวย

๕.๓.๑ ผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลและผูปฏิบัติงานประจํ า
เคร่ืองระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๒๘

๕.๓.๒ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
๕.๔ แบบรายงานผลวิเคราะหและตารางผลวิเคราะหใหเก็บรักษาไวที่โรงงาน ๑ ชุด พรอมท่ี

จะใหพนักงานเจาหนาท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบไดทุกเวลา และรวบรวมสงกรมโรงงานอตุสาห
กรรม ๑ ชุด ทุก ๆ ๓ เดือน โดยก ําหนดสงภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป

ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๘
(ลงนาม) พิศาล  คงสํ าราญ
(นายพิศาล  คงสํ าราญ)
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม



รว.๑
แบบรายงานผลวเิคราะหปริมาณสารมลพิษ ประจํ าเดือน……………………….…..พ.ศ……………………….

ชือ่โรงงาน……………………………………………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…่………………….สถานที่ตั้ง เลขที…่…...หมูที่……..ซอย…….………..ถนน………….………..
ประกอบกจิการ…………………………………..……….โทรศัพท…………………..…………แขวง…….…………เขต……..…………จังหวัด………………….ไปรษณีย………………….
ก. วตัถดุิบที่ใชในการผลิต ก ข ค จ. ระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ มี (   )  ดานนํ้ าเสีย (   ) ดานอากาศเสีย
๑. ชนิดของวัตถุดิบ ……………………….
๒. ปริมาณที่ใชตอเดือน

ข. ก ําลังการผลิตของโรงงาน
๑. ชนิดของผลิตภัณฑ ……………………….
๒. ระยะเวลาผลิต (ชั่วโมง/วัน) ……………………….
๓. ผลิตไดเปนคาเฉลี่ย/เดือน ……………………….
๔. ความสามารถสูงสุดของการผลิตในเดือนนี้ ……………………….

ชนิดของระบบ ผูปฏิบัติงานประจ ําเครื่อง
ชือ่-เลขทะเบียน

ชวงระยะเวลา
รับผิดชอบ

ผูควบคุมดูแล
ชือ่-เลขทะเบียน

ค. ของเสียที่เกดิขึ้นจากโรงงาน เชน นํ้ าเสีย อากาศพิษ ขยะ กากตะกอน ฯลฯ ฉ. การทํ างานของระบบฯ ซ. ชนิดและปริมาณสารเคมี

ชนิดของเสีย เกดิจากขบวนการใด
ของการผลิต

ปริมาณ/เดือน
( ) เดนิระบบแบบตอเนื่องตลอดวันในระยะเวลา…….วัน
( ) เดินระบบเปนครั้งคราว

เวลาที่เดนิระบบ………………น. ถึง………………น.
วันที่เดินระบบ/สัปดาห จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
(วงกลมวันที่เดินระบบ)
ประสิทธิภาพของระบบขจัด

ที่ใชในระบบ/เดือน
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ง. การกํ าจัดกากตะกอน
- วธิกี ําจดั……………………………
- สถานที่ทิ้ง…………………………
- ระยะเวลาเก็บกักกอนนํ าไปทิ้ง……
- อื่น ๆ……………………………….

ญ. ความเห็นของผูควบคุมดูแลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแกไข
……………………………………………………………………… ………………………………………………..(ลงชื่อ)

…………………………………(ลงชื่อ) ( )
( )        ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
               ผูควบคุมดูแล         ……………/……………/……………



รว. ๒
ตารางผลวเิคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางนํ้ า/อากาศของโรงงาน………………………………………

ประจ ําเดอืน………………………..พ.ศ…………………….
วันที่ ก ําลังการผลิต

(        /วัน)
ปริมาณของเสีย

(        /วัน)
เวลาที่เก็บ
ตวัอยาง

จดุที่เกิด
ตวัอยาง

วธิีการเก็บ
ตวัอยาง

ก
A

ข
B

ค
C

ง
D

จ
E

วเิคราะห
โดย

หมายเหตุ

หมายเหตุ ก, ข, ค, ง, จ, หมายถึง ชือ่ของสารมลพิษ
A, B, C, E, E, หมายถึง หนวยที่ใชในการวัดปริมาณสารมลพิษ………………………………………(ลงชื่อ) ……………………………………………….(ลงชื่อ)

( ) ( )
        ผูควบคุมดูแลหองวิเคราะห                    ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
      …...……../……..…./………….    ……………../……………../……………..



รว. ๓
แบบรายงานการใชไฟฟาในระบบบํ าบัดนํ ้าทิ้ง ประกอบการรายงานผลวเิคราะหปริมาณสารมลพิษโรงงาน………………….………………………

ประจ ําเดอืน…………………………..พ.ศ……………………………
วันที่ จดครั้งกอน จดครั้งหลัง จ ํานวนที่ใช หมายเหตุ วันที่ จดครั้งกอน จดครั้งหลัง จ ํานวนที่ใช หมายเหตุ
๑ ๑๖
๒ ๑๗
๓ ๑๘
๔ ๑๙
๕ ๒๐
๖ ๒๑
๗ ๒๒
๘ ๒๓
๙ ๒๔
๑๐ ๒๕
๑๑ ๒๖
๑๒ ๒๗
๑๓ ๒๘
๑๔ ๒๙
๑๕ ๓๐

๓๑
รวมปริมาณไฟฟาใน ๑ เดือน

บันทึกจากมาตรไฟฟาเลขที่………………………
เครื่องจักรที่ใชในระบบบํ าบัดนํ ้าทิ้ง
๑………………………………จํ านวนแรงมา………………….แรงมา ………………...……………………..(ลงชื่อ) …………………………………………(ลงชื่อ)
๒………………………………จํ านวนแรงมา………………….แรงมา ( ) ( )
๓………………………………จํ านวนแรงมา………………….แรงมา          ผูปฏิบัติงานประจํ าเครื่อง  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

วนัที…่………./…………./………….


