
กฎหมายเก่ียวกับมลพิษอุตสาหกรรมทั้งดาน 

มลพิษน้ํา อากาศ ดิน และน้ําใตดิน 

1 โครงการใหค้าํแนะนาํเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพือมุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีว ในพืนทีกรงุเทพมหานคร พืนทีที 1 

กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ํา 

2 



กฏหมายดานนํ้า 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่   25 ก.พ. 2559 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตอง
ติดตั้งเคร่ืองมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเคร่ืองอุปกรณเพิ่มเติม   
พ.ศ. 2547 
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กฏหมายดานนํ้า 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานอุตสาหกรรมนําน้ําทิ้งของโรงงานไปใชประโยชนในพื้นที่เกษตรกรรมในชวงภัยแลง 
ป พ.ศ. 2559 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตอง
ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณพิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 7 ม.ค.2548 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดใหโรงงานท่ีตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตอง
ติดต้ังเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของนํ้าทิ้งจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือฟนฟูคุณภาพนํ้าในแมน้ํ า เจาพระยา พ .ศ .  2551 ลงวันที่   
25 มิ.ย. 2551 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560 

 ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิง 
ที่ระบายออกจากโรงงานกําหนดมาตรฐานนํ้าทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงาน เชน pH 5.5-9.0  
BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร COD ไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลิตร  SS ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร สี (Color) ไมเกิน 300 ADMI ฯลฯ 

  ตัวอยาง กฎหมายดานน้ํา 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

หามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน  ยกเวนไดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางจนทําใหน้ําท้ิงนั้นมีลักษณะเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution) 

 

น้ําทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ําจากการใชน้ําของ
คนงานหรือน้ําจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 

สีม่วง : ประกาศ อก. พศ. 2560 แกไ้ขจากประกาศ อก. เดิม พศ.2539 (ฉบบั 2)  6 



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

pH      5.5-9.0 

TDS    ไมเกิน   3,000 มก./ล. 
    ไมเกิน   5,000 มก./ล. 
SS     ไมเกิน   50 มก./ล. 
ไซยาไนด    ไมเกิน   0.2 มก./ล. 
ยาฆาแมลง/ ยาปราบศัตรูพืช   ตองตรวจไมพบ 

อุณหภูมิ    ไมเกิน   40 oC 

ส ี    ไมเกิน  300 ADMI 

น้ํามัน/ไขมัน   ไมเกิน   5 มก./ล. 
ซัลไฟด    ไมเกิน  1 มก./ล. 
ฟอรมาลดีไฮด   ไมเกิน  1 มก./ล 

สีม่วง : ประกาศ อก. พศ. 2560 แกไ้ขจากประกาศ อก. เดิม พศ.2539 (ฉบบั 2)  7 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

ปรอท    ไมเกิน  0.005 มก./ล. 
แคดเมียม     ไมเกิน  0.03 มก./ล. 
ตะก่ัว     ไมเกิน  0.2 มก./ล. 
โครเมียม (Cr6+)    ไมเกิน  0.25 มก./ล. 
โครเมียม (Cr3+)    ไมเกิน  0.75 มก./ล. 
นิเกลิ     ไมเกิน  1.0 มก./ล. 
สังกะสี     ไมเกิน  5.0 มก./ล. 
ทองแดง     ไมเกิน  2.0 มก./ล. 
สารหนู    ไมเกิน 0.25 มก./ล. 
แบเรยีม    ไมเกิน 1.0 มก./ล. 
ซีลีเนยีม    ไมเกิน 0.02 มก./ล. 
แมงกานสี    ไมเกิน 5.0 มก./ล. 

สีม่วง : ประกาศ อก. พศ. 2560 แกไ้ขจากประกาศ อก. เดิม พศ.2539 (ฉบบั 2)  8 



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
อุตสาหกรรมนําน้ําทิ้งของโรงงานไปใชประโยชนในพื้นที่เกษตรกรรมในชวงภัยแลง ป พ.ศ. 2559 

 การสนับสนุนใหมีการนําน้ําท้ิงของโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ผานการบําบัดที่ได
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตาม
ความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2539 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2540 แลวไปใชประโยชนในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

  ตัวอยาง กฎหมายดานน้ํา 
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  ตัวอยาง กฎหมายดานน้ํา 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที ่21 ส.ค. 2558 
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 ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2550 การกําหนดการจัดทํารายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน เชน  
• ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจาก
โรงงาน แบงเปน (1) ประเภทหรือชนดิของโรงงานที่ตอง มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด (2) ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทาย
ประกาศนี ้
• วิธีการไดมาของขอมูลการจัดทํารายงาน 

• การกําหนดการเก็บตัวอยางนํ้าใหเก็บตัวอยางน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง 



  ตัวอยาง กฎหมายดานน้ํา 

คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัดเปนผูอนญุาตการขอนําน้ํา 
กากสาของโรงงานไปใชประโยชนนอกโรงงาน ลงวนัที ่7 มิ.ย. 2560 
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 ปรับปรุงหลักเกณฑการอนุญาติใหนําน้ํากากสาของโรงงานไปใชประโยชนนอกโรงงาน จึงยกเลิก
คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 168/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 มอบหมายใหอุตสาหกรรม
จังหวัดมีอํานาจเก่ียวกับ 

• การอนุญาต หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีนํากากสาของโรงงานไปใชประโยชนนอกโรงงาน 

  ตัวอยาง กฎหมายดานน้ํา 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
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 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539 

- กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม เชน ความเปนกรดและดาง (pH) ตั้งแต 5.5 – 9  บีโอดี ไมเกิน 20 mg/l  

ซีโอดี ไมเกิน 120 mg/l เปนตน 

- การตรวจสอบคามาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

- การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 



กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษดินและนํ้าใตดิน 

13 

กฎหมายดานดินและน้ําใตดิน 

กฎกระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดินภายในบริเวณโรงงาน  
พ.ศ. 2559 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน 

การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน การแจงขอมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผล 

การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ
ลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือเก็บตัวอยางดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หองปฏิบัติการวิเคราะหอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 
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กฎหมายเกี่ยวกับดินและน้ําใตดิน 

 
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ควบคุมการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดนิ การแจงขอมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน พ.ศ. 2559 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือเก็บตัวอยางดินและนํ้าใตดิน พ.ศ. 2560 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หองปฏิบัติการวิเคราะหอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 
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กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ควบคุมการปนเปอนในดนิและน้ําใตดนิ
ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

 
นิยามของ “ การปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน” การท่ีดินและน้ําใตดินภายใน
บริเวณโรงงานมีสารปนเปอนสะสมในปริมาณที่ไมเหมาะแกการดํารงชีวิต หรือ 
มีความเส่ียงที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดลอม   และ 
สารปนเปอนที่ระบุไว มี 5 ชนิดไดแก 

 (1) สารอินทรียระเหยงาย 

 (2) โลหะหนัก   
 (3) สารปองกันกําจัดศัตรพูืชและสัตว  
 (4) สารที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว 
  (5) สารอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ควบคุมการปนเปอนในดนิและน้ําใตดนิ
ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

 
โรงงานทีกาํหนดในทา้ยกฎกระทรวงนี มีทงัหมด 12 ประเภทโรงงาน จะ 
ตอ้งตรวจสอบคุณภาพดินและนําใตดิ้น และจดัการใหก้ารปนเปือนในดิน
และนําใตดิ้นตอ้งไมส่งูกวา่เกณฑที์กาํหนด 
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บัญชีทายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

รายการที่ ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน 

1 22 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซ่ึงมิใช 
ใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(1) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ 
ฟอก หรือยอมสีเสนใย 

(2) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ 

(3) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ 

(4) การพิมพสิ่งทอ 

โรงงานจําพวกที่ 3 

2 38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(1) การทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น 

(2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่ทําจาก
เสนใย (Fiber) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard) 

โรงงานจําพวกที่ 3 

3 42 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภณัฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุยอยางใด
อยางหนึ่งหรอืหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(2) การทําเคมีภณัฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
(3) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑอันตราย 

โรงงานจําพวกที่ 3 
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รายการท่ี ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน 

4 45 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี (Paints) น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑ 
สําหรับใชยาหรืออุดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ 

(2) การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 
(3) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

โรงงานจําพวกที่ 3 

5 48 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑเคมีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) การทํายาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร 
(2) การทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 

(3) การทําผลิตภัณฑสําหรับกันนํ้า ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําให 
ตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป (Wetting Agents, Emulsifiers or 

Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) 

ผลิตภัณฑสําหรับใชเปน ตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพชื สัตว หรือพลาสตกิ 

ที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น ซึ่งมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน (Dental Cements) 

(4) การทําไมขีดไฟ วัตถรุะเบิด หรือดอกไมเพลิง 
(6) การทําหมึกหรือคารบอนดํา 
(12) การทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามันหรือน้ํา (Metal, Oil or Water Treating 

Compounds) ผลิตภัณฑสําเร็จเคมีไวแสงฟลมหรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง 
(Prepared Photo-Chemical Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth) 

โรงงานจําพวกที่ 3 

บัญชีทายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 (ตอ) 
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บัญชีทายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 (ตอ) 

รายการท่ี ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน 

6 49 โรงงานกล่ันน้ํามันปโตรเลยีม โรงงานจําพวกที่ 3 

7 60 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
โลหะในข้ันตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non-ferrous Metal Basic Industries) 

โรงงานจําพวกที่ 3 

8 74 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณไฟฟาอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
ดังตอไปน้ี 

(1) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา 
(4) การทําฉนวนหรือวสัดุที่เปนฉนวนไฟฟา ซึง่มิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว 
(5) การทําหมอเก็บพลังงานไฟฟา หรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ําหรือชนิดแหง 

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

โรงงานจําพวกที่ 3 

9 100 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
ดังตอไปน้ี 

(1) การทา พน หรือเคลือบสี 
(2) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลอืบเงาอืน่ 

(5) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

โรงงานจําพวกที่ 3 
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การรตรวจสอบและส่งรายงาน 
1. โรงงานใหม่ 

ตรวจก่อนเริมประกอบกิจการโรงงาน โดยเก็บรายงานผลการตรวจสอบไว ้
ตรวจเมือครบกาํหนด 180 วนั นับแต่วนัเริมประกอบกิจการโรงงาน โดยส่ง
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัทีตรวจ   พรอ้มส่งผลการ
ตรวจก่อนเริมประกอบกิจการโรงงานดว้ย 

2. โรงงานทีตงัก่อนทีกฎหมายจะประกาศ 
ตรวจภายใน 180 วนันับแต่กฎกระทรวงใชบ้งัคบั โดยส่งรายงานผลการตรวจ
ภายใน 180 วนันับแต่วนัครบกาํหนดการตรวจสอบ 
 

 
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ควบคุมการปนเปอนในดนิและ 
น้ําใตดินภายในบรเิวณโรงงาน พ.ศ. 2559 
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กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ควบคุมการปนเปอนในดนิและน้ําใตดนิ
ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

สถานประกอบทุกแห่งทีเขา้ข่าย 

ตอ้งดาํเนินการ 
ตรวจคุณภาพดินทุก 3 ปี  
ตรวจสอบคุณภาพนําใตดิ้นทุก 1  ปี   
จดัส่งรายงานภายใน 120 วนันับแต่วนัครบกาํหนดการตรวจสอบ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและ 
น้ําใตดิน การแจงขอมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิน และรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559 

 
มีการกาํหนดรายละเอียดต่างๆ ทีโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งปฏิบติัตาม อาทิเช่น 

ต้องแจ้งข ้อมูลสารเคมีทีใช้หรือเก็บรักษาภายในโรงงาน แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อ
สังเกตการณ์ และขอ้มูลอืนทีจาํเป็นตามภาคผนวกที 3 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัทีโรงงาน 
โรงงานทีไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก่อนวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 ใหย้ืนขอ้มูลและ
แผนผงั ฯภายใน 29 พฤษภาคม 2560 หรือภายใน 180 วนันับแต่วนัทีประกาศฉบบันีมีผลบงัคบัใช ้
โรงงานทีไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หลังวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 ใหย้ืนขอ้มูลและ
แผนผงั ฯภายใน 180 วนันับแต่วนัเริมประกอบกิจการโรงงาน 
ตอ้งแจง้ขอ้มลูและแผนผงัฯ ครงัต่อไปพรอ้มกบัการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกครงั 
ตอ้งแจง้ขอ้มูลและแผนผังฯ ทุกครงั เมือมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมการใชส้ารปนเปือนภายใน
โรงงาน 
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือเก็บตัวอยางดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หองปฏิบัติการวิเคราะหอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 

ขอ 1 หองปฏิบัติการวิเคราะหอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบตามความในขอ 7 แหง
กฎกระทรวงควบคุมการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินภายในบริเวณโรงงาน พ .ศ. 2559 หมายถึง 
หองปฏิบัติการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 

(1.1) หองปฏิบัติการวิเคราะหของทางราชการ 
(1.2) หองปฏิบัติการวิเคราะหของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หองปฏิบัติการ
วิเคราะหตามขอ 1 ไมตองขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

25 

กฎหมายดานมลพิษอากาศ 
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กฎหมายดานอากาศ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2550 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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กฎหมายดานอากาศ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ   
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ.2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจอืปนใน
อากาศทรีะบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 
 

 สาระสําคัญ  
 อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  คือ อากาศท่ีระบายออกจากปลอง
หรือชองหรือทอระบายอากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําาบัดหรือ 

ไมก็ตาม 

ระบบปด  คือ ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบที่มกีารออกแบบใหมี 
การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม 
ระบบเปด คือ ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบที่ไมมีการออกแบบใหมี
การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม 
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ตวัอยา่ง ค่ามาตรฐานการระบายอากาศทีปลอ่ยออกจากโรงงาน 
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ตวัอยา่ง ค่ามาตรฐานการระบายอากาศทีปลอ่ยออกจากโรงงาน 

31 

ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ
และควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 

“ สาระสําคัญ ” 
 กําหนดความเขมขนของไอสารอินทรียทั้งหมด (ppmv) ตรวจที่อุปกรณตางๆ ยกเวนที่
เขาไมถึงหรือมีขนาดเล็กกวา 2 นิ้ว dia. หรือตามท่ีระบุ 

 ระยะที่ 1 ใหใชบังคับเปนเวลา 2 ป (จนถึง 1 มิ.ย. 57 – ภายในการตรวจวัดรอบแรก
ของป 2557) 
 ระยะท่ี 2 ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 2 ป (เริ่มใชในการตรวจวัดรอบที่ 2 ของป 2557) 
บังคับใชกับโรงงานลําดับท่ี 42, 44, 49, และ 89 ที่มีหรือใชสารอินทรียระเหย 

ในกระบวนการผลิตตั้งแต 36 ตันตอปขึ้นไป 
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“อุปกรณที่ตองตรวจวัดการรั่วซึม” หมายความวา  
ปม (Pumps) 

เครื่องอัดอากาศ (Compressors) 

อุปกรณที่ใชกวนหรือผสมของเหลว (Agitators หรือ Mixers)  

วาลว (Valves)  

ทอสงปลายเปด (Open-Ended Lines)  

ขอตอหรือหนาแปลน (Connectors หรือ Flanges)  

อุปกรณลดความดัน (Pressure Relief Devices)  

จุดเก็บตัวอยางสารเคมี (Sampling Connections) 

ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ
และควบคุมการร่ัวซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
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ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ
และควบคุมการร่ัวซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
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วิธีการตรวจวัด 

เคร่ืองตรวจวัดสารอินทรียระเหยแบบพกพา ตามวิธีการตรวจวัดที่ 21 
(Method 21 : Determination Of Volatile Organic Compound 

Leaks) 

การตรวจวัดโดยกลองที่ใชเทคนิคการถายดวยแสงอินฟราเรด ตามขอกําหนด
ใน 

แนวทางเลือกสําหรับปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ 
(Alternative Work Practice To Detect Leaks From Equipment) 

 

ความถี่ของการตรวจวัด ปละ 1 ครั้ง 

ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ
และควบคุมการร่ัวซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
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กฎหมายเรืองเขม่าควนัดาํ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควัน 

ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ.2549 

ยกเวนหมอไอนํ้าทีใ่ชกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) 

หรือกาซธรรมชาติ (Natural Gas) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควัน 

ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวท่ีใชแกลบ 

เปนเชื้อเพลิง พ.ศ.2549 

กําหนดคามาตรฐานของปริมาณเขมาควันที่ระบายออกจาก 

ปลองของหมอไอนํ้า (Boiler) ไมเกินรอยละ 10 ของแผนภูมิ 
เขมาควันริงเกิลมานน 
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แผนภูมเิขม่าควนัริงเกลิมานน์ 

37 

H 

การเตรียมสถานที/สภาพแวดลอ้ม 
ตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ เห็นสีกลุ่มควนัและฉากหลงัตดักนั 
ตอ้งยนืห่างจากปล่องไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 เท่าของความสูงปล่อง แต่ไม่เกิน 400 ม.   
ยนืในทิศทีตงัฉากกบัการเคลือนทีของกลุ่มควนั 
ยนืใหด้วงอาทิตยอ์ยูด่า้นหลงัของผูต้รวจวดั 
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กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกล่ินใน
อากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิง้จากแหลงกาํเนิด
มลพิษ 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนด 

ใหโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ที่จะตองถูกควบคุมคาความเขมกล่ินของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งออกสู
บรรยากาศ 
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มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรือง วิธีตรวจวัดค่าความ
เขม้กลินโดยการวิเคราะหด์ว้ยการดมและการขึนบัญชีรายชือผู ้
ทดสอบกลิน 

กาํหนดค่ามาตรฐานของกลินทีระบายออกจากโรงงาน 
ดงันี 
  ค่าความเขม้ขน้ทีรวั        ค่าความเขม้ขน้ทีปลอ่ง 

เขตอุตสาหกรรม     30             1,000 
นอกเขตอุตสาหกรรม     15                300 

 40 

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 



มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 

การเก็บตวัอยา่งกลิน ณ บรเิวณรมิรวั  
ใหเ้ก็บตวัอยา่งกลินทีจุดห่างจากรวัโรงงานหรือขอบเขตโรงงาน 1 เมตร 
ในตาํแหน่งใตทิ้ศทางลม 

การดาํเนินการตรวจวดักลินจะกระทาํเมือไดร้บัเรืองรอ้งเรียนจาก
ผูท้ีไดร้บัผลกระทบจากผูท้ีไดร้บัผลกระทบจากกลินในอากาศจาก
โรงงาน  หรือสงสยัว่าเป็นโรงงานทีระบายอากาศทีมีกลินเกินค่า
มาตรฐานทีกาํหนด 

มีการตงัคณะกรรมการทดสอบกลินเพือดาํเนินการตรวจวดักลิน 
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ลาํดบัทีของโรงงานทีเขา้ข่ายกฎกระทรวงเรืองกลิน 
ลาํดบัที 1 
ลาํดบัที 2 
ลาํดบัที 4 
ลาํดบัที 5 
ลาํดบัที 6 
ลาํดบัที 7 
ลาํดบัที 8 
ลาํดบัที 9 

ลาํดบัที 10 
ลาํดบัที 11 
ลาํดบัที 12 
ลาํดบัที 13 
ลาํดบัที 15 
ลาํดบัที 16 
ลาํดบัที 17 
ลาํดบัที 18 

ลาํดบัที 19 
ลาํดบัที 20 
ลาํดบัที 21 
ลาํดบัที 29 
ลาํดบัที 30 
ลาํดบัที 43 
ลาํดบัที 92 
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มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 
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มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 
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มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 
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มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น 

 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2558 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

กําหนดประเภทและขนาดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงาน ไดแก 
โรงงานท่ีตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

การทํากระดาษ กระดาษแข็งหรือกระดาษท่ีใชในการกอสรางชนิด ที่ทําจาก
เสนใยหรือแผนกระดาษ ไฟเบอรที่มีกําลังการผลิตตั้งแต 50 ตันตอวันขึ้นไป 

การผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกวท่ีมีเตาหลอม 

 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ 
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กําหนดประเภทและขนาดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงาน ไดแก (ตอ) 
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเหล็กหรือเหล็กกลา ที่มีกําลังการผลิตแตละชนิดหรือ
รวมกันตั้งแต 100 ตันตอวันข้ึนไป ดังนี้      

 1)  เหล็กข้ันตนหรือเหล็กข้ันกลาง ที่มีการถลุง หลอม หลอ 

 2)  เหล็กขั้นปลาย ไดแก ที่มี 

        2.1)  การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดรอนและรีดเย็น ยกเวนการรีดขึน้รูปเย็น 
                          และการรดีปรับสภาพผิว 
                2.2)  การทุบขึ้นรูปรอน (Hot forging) 

                2.3)  การเคลือบผิว (ทั้งกรรมวิธจีุมดวยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟา  
                           กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟาเคม)ี 
                2.4)  การหลอเหลก็รูปพรรณ (Ferrous metal foundries) 

 

 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ 
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กําหนดประเภทและขนาดของโรงงานท่ีตองจัดทํารายงาน ไดแก (ตอ) 
โรงงานท่ีมีการใชหมอน้ํา เฉพาะ 

 1) โรงงานที่มีหมอน้ําเดี่ยวที่มีกําลังการผลิตไอน้ําตั้งแต 10 ตันไอน้ําตอชั่วโมงข้ึนไป 

              กรณีใชของเหลวหรือของแข็งเปนเชื้อเพลิง 
 2) โรงงานที่มีหมอน้ําเดี่ยวที่มีกําลังการผลิตไอน้ําตั้งแต 20 ตันไอน้ําตอชั่วโมงข้ึนไป 

              กรณีใชกาซเปนเชื้อเพลิง 
โรงงานที่มีหรือใชสารอินทรียระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิตต้ังแต 36 ตันตอป ขึ้นไป 

 

 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ 
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ขั้นตอนการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (แบบ รว.1-3, 3/1) 
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