
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 
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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 

29 

ตวัอยา่ง ค่ามาตรฐานการระบายอากาศทีปลอ่ยออกจากโรงงาน 
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ตวัอยา่ง ค่ามาตรฐานการระบายอากาศทีปลอ่ยออกจากโรงงาน 
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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 
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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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