
การรายงานขอมลูของโรงงานอุตสาหกรรมการรายงานขอมลูของโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใตกฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบันภายใตกฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน

สวนมลพิษอากาศสวนมลพิษอากาศ

สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงานสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน  



พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ

พระราชบญัญัตโิรงงานพระราชบญัญัตโิรงงาน  พพ..ศศ.. 25352535

พระราชบญัญัตวิัตถอุันตรายพระราชบญัญัตวิัตถอุันตราย  พพ..ศศ.. 25352535



พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

““พพ..รร..บบ..โรงงานโรงงาน  พพ..ศศ..2535 2535 มบีทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมมบีทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม

และกาํกับดแูลการประกอบกจิการโรงงานและกาํกับดแูลการประกอบกจิการโรงงาน  ตั้งแตการจัดตัง้ตั้งแตการจัดตัง้

โรงงานการเริ่มประกอบกจิการโรงงานโรงงานการเริ่มประกอบกจิการโรงงาน  และการหยุดกจิการและการหยุดกจิการ  

รวมถึงการควบคุมและกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมและรวมถึงการควบคุมและกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัยในการประกอบกจิการโรงงานความปลอดภัยในการประกอบกจิการโรงงาน””



พพ..รร..บบ..โรงงานโรงงาน  พพ..ศศ.2535.2535

หมวดหมวด  11 การประกอบกิจการโรงงานการประกอบกิจการโรงงาน

• มาตรา 8 (3) - กําหนดใหมีบุคลากรเฉพาะประจําโรงงาน

• มาตรา 8 (5) - กําหนดคามาตรฐานและวิธีการควบคุม     

การปลอยของเสียมลพิษ

• มาตรา 8 (7) - กําหนดใหโรงงานตองแจงขอมูล         

เปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนด



กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)

หมวด 3 คนงานประจําโรงงาน

• ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  

หรือมลพิษ  และตองจัดใหมีผูควบคุมดูแล และผูปฏิบัติงาน

ประจําสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ



ประกาศ อก. เรื่อง การกําหนดชนดิและขนาดของโรงงาน 

กําหนดวิธกีารควบคุมการปลอยของเสีย มลพษิ หรือสิ่งใดๆ 

ที่มีผลกระทบตอสิง่แวดลอม กําหนดคณุสมบตัิของผูควบคุมดูแล

ผูปฏิบัตงิานประจํา และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล

สําหรับระบบปองกนัสิ่งแวดลอมเปนพษิ พ.ศ.2545

 วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการกํากับดูแลโรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํา
โรงงานใหควบคุมดแูลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษของโรงงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ



สาระสําคัญของประกาศ อก. พ.ศ. 2545

กําหนดใหโรงงานหลายชนิดและขนาดโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานที่
กอใหเกิดมลพิษสูงตองมบีุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน         
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานประกอบดวย

− ผูจัดการสิ่งแวดลอม

− ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ (แยกตามประเภทของมลพิษ)

− ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา

− ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ

− ผูควบคุมระบบการจัดการมลพษิกากอุตสาหกรรม

− ผูปฏิบัติงานประจําเครื่อง



บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน

ผูจัดการสิ่งแวดลอม

ผูควบคุมระบบ

บําบัดมลพิษน้ํา

ผูควบคุมระบบ

บําบัดมลพิษอากาศ

ผูควบคุมระบบการจัดการ

มลพิษกากอุตสาหกรรม

ผูปฏิบัตงิาน

ประจําเครื่อง

ผูปฏิบัตงิาน

ประจําเครื่อง

ผูปฏิบัตงิาน

ประจําเครื่อง



ประเภทของโรงงานที่ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม

โรงงานที่มีปริมาณน้ําเสียตั้งแต 500 ลบ.ม.ตอวัน (ยกเวนน้ําหลอ

เย็น) หรือมีปริมาณความสกปรกกอนเขาระบบบําบัด (BOD Load 

of Influent) ตั้งแต 100 กก.ตอวนัขึ้นไป

โรงงานที่ใชสารหรือองคประกอบของสารดังตอไปนี้ในกระบวนการ

ผลิตทีม่ีน้ําเสียตั้งแต 50 ลบ.ม.ตอวันขึ้นไป

- สังกะสี - แคดเมียม - ไซยาไนด - ฟอสฟอรัส

- ตะกั่ว - ทองแดง - บาเรียม - เซเลเนียม

- นิเกิล - แมงกานีส - โครเมยีม - อารเซนิค

- ปรอท



โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสูง

- โรงไฟฟาพลังความรอน

- โรงงานเปโตรเคมี

- โรงกลั่นน้ํามนั

- โรงงานแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ

- โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว       
โดยกระบวนการทางเคมี

- โรงงานผลิตปุยเคมี

- โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

- โรงงานผลิตน้ําตาล

ประเภทของโรงงานที่ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม



โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสูง

- โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย

- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกลา

- โรงงานผลิตคลอ-แอลคาไลน

- โรงงานผลิตปูนซิเมนต

- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงแรหรือหลอมโลหะ

- โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

ประเภทของโรงงานที่ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม



คุณสมบัติของผูจัดการสิ่งแวดลอม

ผูจัดการสิ่งแวดลอมตองมคีุณสมบัติ ดังนี้

เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  หรอืเปนพนักงานของ        

บรษิัทฯ ที่ดํารงตําแหนงในระดับผูจัดการ ที่ผูรับใบอนุญาตประกอบ         

กิจการโรงงานแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการสิ่งแวดลอม

ผานการฝกอบรมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด



หนาที่ของผูจัดการสิ่งแวดลอม

รับผดิชอบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน               
ในภาพรวม

รับรองรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพษิตามที่ผูควบคุมระบบ
บําบัดมลพษิน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพษิกาก    
อุตสาหกรรมเสนอ  และดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ

จัดทําแผนหรือคูมือ ดังตอไปนี้
แผนการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม

คูมือการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน



การรายงานมลพิษตามพระราชบัญญัติโรงงานการรายงานมลพิษตามพระราชบัญญัติโรงงาน  

พพ..ศศ.2535.2535
วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลโรงงานเพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลโรงงาน  และเพิ่มความและเพิ่มความ

โปรงใสในการตรวจสอบโรงงานใหปฏิบัติตามกฎหมายโปรงใสในการตรวจสอบโรงงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมโรงงานสําหรับสนับสนุนการเพื่อรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมโรงงานสําหรับสนับสนุนการ

บริหารจัดการของผูบริหารบริหารจัดการของผูบริหาร  หนวยงานและองคกรอื่นๆหนวยงานและองคกรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ

สนับสนุนธรรมสนับสนุนธรรมมาภิมาภิบาลสิ่งแวดลอมดานการเปดเผยขอมูลตอบาลสิ่งแวดลอมดานการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะสาธารณะ



กฎกระทรวงกฎกระทรวง  ฉบับที่ฉบับที่  33 ((พพ..ศศ.. 2535)2535)

• ขอ 1 กําหนดแบบและวิธีการรายงานขอมูลตางๆ ของโรงงาน

• ขอ 4 โรงงานที่มีผลกระทบรนุแรงตอสิ่งแวดลอมตองจัดทํา         

รายงานขอมูลการตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบปองกัน           

สิ่งแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารมลพิษจากระบบ       

ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพษิ    และการตรวจสอบคุณภาพ                 

สิ่งแวดลอม



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนดิและ

ปริมาณสารมลพิษทีร่ะบายออกจาก โรงงาน พ.ศ.2550

““  สาระสําคัญสาระสําคัญ  ””

ใหโรงงานที่มีมลพิษน้ําและอากาศใหโรงงานที่มีมลพิษน้ําและอากาศตองจดัทํารายงานชนิดและปริมาณตองจดัทํารายงานชนิดและปริมาณ

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน   ตามประเภทหรือชนิดของตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงานโรงงานที่กรมโรงงานฯที่กรมโรงงานฯ  กําหนดกําหนด    โดยประกาศในราชกิจจาโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษานเุบกษา

((โรงงานทีต่องทําโรงงานทีต่องทํา  EIA , EIA , มีผูควบคุมระบบบําบัดมีผูควบคุมระบบบําบัด  ,,  กอกาํเนดิมลพิษสูงกอกาํเนดิมลพิษสูง))

*** *** มีผลบังคับใชมีผลบังคับใช  ตั้งแตตั้งแต  17 17 กนัยายนกนัยายน  2550 2550 เปนตนไปเปนตนไป  



ที่มาของขอมูลมีที่มาของขอมูลมี    2 2 แบบแบบ  คือคือ

1) 1) ตรวจวิเคราะหจริงตรวจวิเคราะหจริง ( (MeasurementMeasurement))

2) 2) การคาํนวณการคาํนวณ ( (CalculationCalculation) ) จากจาก

2.1) 2.1) สัมประสิทธิ์การปลอยสารมลพิษสัมประสิทธิ์การปลอยสารมลพิษ

2.2) 2.2) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปใชโปรแกรมสําเร็จรูป



““  การเก็บตัวอยางน้ําการเก็บตัวอยางน้ํา  ””

1) 1) กรณมีีระบบบําบดัน้ําเสียกรณมีีระบบบําบดัน้ําเสีย  ::  เก็บตัวอยางน้ําที่จุดกอนเขาและเก็บตัวอยางน้ําที่จุดกอนเขาและ

ออกออก  จากระบบจากระบบ  

2) 2) กรณีไมระบายน้ําทิ้งกรณีไมระบายน้ําทิ้ง  ::  เก็บตัวอยางน้ําในบอสดุทายเก็บตัวอยางน้ําในบอสดุทาย

3) 3) กรณีสงบําบัดไปโรงงานปรับสภาพน้ําเสียรวมกรณีสงบําบัดไปโรงงานปรับสภาพน้ําเสียรวม ( (101101)) : : เก็บเก็บ

ที่จุดกอนสงเขาระบบบําบดัน้ําเสียรวมที่จุดกอนสงเขาระบบบําบดัน้ําเสียรวม

““  พารามิเตอรที่ตองตรวจวัดพารามิเตอรที่ตองตรวจวัด  ””

4) 4) ตรวจวัดพารามิเตอรตรวจวัดพารามิเตอร  BOD , COD ,  pH BOD , COD ,  pH และและ  SSSS  เปนอยางเปนอยาง

นอยนอย  



““  การเก็บตัวอยางอากาศการเก็บตัวอยางอากาศ  ””

1) 1) เก็บตัวอยางอยางนอยเก็บตัวอยางอยางนอย  6 6 เดอืนเดอืน//ครั้งครั้ง

2) 2) เก็บตัวอยางที่ปลองหรือชองระบายอากาศเก็บตัวอยางที่ปลองหรือชองระบายอากาศ

““  มลสารที่ตองตรวจวัดมลสารที่ตองตรวจวัด  ””

3) 3) ตรวจวิเคราะหคาตรวจวิเคราะหคา  SOSO2  2  NONOxx  และและ  TSP TSP เปนอยางนอยเปนอยางนอย



“ การรายงานขอมลู ”

1) ใหรายงานตามแบบ รว.๑ รว.๒ รว. ๓

 รว.๑ : ขอมูลโรงงานทั่วไป

รว.๒ : เฉพาะโรงงานที่มนี้ําเสีย

รว. ๓ : เฉพาะโรงงานที่มีอากาศเสีย

2) ใหเก็บรายงานไวที่โรงงาน 1 ชุด และนําสงกรมโรงงานฯ 1 ชุด ทุกๆ 6 

เดอืน ภายในวันที่ 30 ของเดอืนถัดไป โดยมีลายเซ็นตรับรองของผู

ประกอบกจิการโรงงาน โดยสามารถสงผานสื่ออิเลก็ทรอนกิสดวย

โปรแกรมที่กรมโรงงานฯ กําหนด



ประกาศ กรอ. เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตอง

จัดทํารายงานชนดิและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ.2553
ยกเลกิประกาศยกเลกิประกาศ  กรอกรอ..  เรื่องเรื่อง  กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํากําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํา

รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน   พพ..ศศ.. 25512551

กําหนดนิยามสารอินทรียระเหยกําหนดนิยามสารอินทรียระเหย  ((VOCsVOCs))

การตรวจวัดใหตรวจวัดโดยหองปฏิบัติการของทางราชการหรือหองวิเคราะการตรวจวัดใหตรวจวัดโดยหองปฏิบัติการของทางราชการหรือหองวิเคราะหห

เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ  กรอกรอ..

การรายงานใหสงผานระบบอิเลคทรอนิกสการรายงานใหสงผานระบบอิเลคทรอนิกส  งวดที่งวดที่  11  ภายในวันที่ภายในวันที่  3131  กรกฎาคมกรกฎาคม  

และงวดที่และงวดที่  22  ภายในวันที่ภายในวันที่  3311  มกราคมมกราคม  ของปถัดไปของปถัดไป

ปรับแกรายงานใหสมบูรณภายในปรับแกรายงานใหสมบูรณภายใน  4545  วันวัน  นับจากไดรับแจงนับจากไดรับแจง  



ประกาศ กรอ. เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตอง

จัดทํารายงานชนดิและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ.2553
แบบแบบ  รวรว.. 22  ใหใชผลตรวจวัดจริงในการรายงานใหใชผลตรวจวัดจริงในการรายงาน  

โดยตองมีพารามิเตอรอยางนอยโดยตองมีพารามิเตอรอยางนอย  ดังนี้ดังนี้

BOD COD  pH  BOD COD  pH  และและ  SSSS

โลหะหนักโลหะหนัก  ((ตามประเภทโรงงานตามประเภทโรงงาน))

แบบแบบ  รวรว.. 33  ใหใชผลตรวจวัดจริงใหใชผลตรวจวัดจริง  หรือคํานวณหรือคํานวณ  หรือคาเทียบเคียงหรือคาเทียบเคียง  แลวแตกรณีแลวแตกรณี

NONOxx SOSO22 TSPTSP

VOCVOCss

หรือพารามิเตอรที่กําหนดในรายงานหรือพารามิเตอรที่กําหนดในรายงาน   EIAEIA



ที่ ประเภทโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้าํ มลพิษอากาศ

1. ลําดับที่ 11 (3)  และ 

11(4)

ลําดับที่ 11(6)

ทุกขนาด

20 ตัน/วันขึน้ไป

/ /

2. ลําดับที่  38 (1)  และ 

38(2)

ตั้งแต 50 ตันตอวัน / /

3. ลําดับที่   42 (1) แตละชนิด หรือรวมกัน

ตั้งแต 100 ตัน/วันขึน้ไป

/ /

4. ลําดับที่  43 (1) เฉพาะที่ใชกระบวนการ

ทางเคมีทุกขนาด

/ /



ที่ ประเภทโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้าํ มลพิษอากาศ

5. ลําดับที่  44 100 ตัน/วันขึ้นไป / /

6. ลําดับที่  49  ทุกขนาด / /

7. ลําดับที่   57 (1)  ทุกขนาด - /

8. ลําดับที่  59 100 ตัน/วันขึ้นไป / /



ที่ ประเภทโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้าํ มลพิษอากาศ

9. ลําดับที่ 60 50 ตัน/วันขึน้ไป / /

10. ลําดับที่  88 ตั้งแต  10 เมกกะวัตต

ขึ้นไป

/ /

11. ลําดับที่   89 ทุกขนาด / /

12. ลําดับที่  101

-บําบัดน้ําเสียรวม

- เผาของเสียรวม

- บําบัดดวยเคมีฟสิกส

 ทุกขนาด /

-

-

-

/

/



ที่ ประเภทโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้าํ มลพิษอากาศ

13. ลําดับที่ 105 ทุกขนาด เฉพาะฝงกลบ

ของเสียอันตราย

/ /

14. ลําดับที่  106 ตั้งแต 50 ตันตอวัน / /

15. ลําดับที่   1-107

ที่มีน้ําเสีย

ที่มีน้ําเสียเขาระบบ 500 

ลบ.เมตร หรือมีคาความ

สกปรกตั้งแต 100 

กิโลกรัมตอวันขึ้นไป

/ -

16. ลําดับที่  1-107

ที่ใชโลหะหนัก

ตั้งแต 50 ลบ.เมตรตอวัน / -



ที่ ประเภทโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษน้าํ มลพิษอากาศ

17. ลําดับที่ 1-107 ที่มีการใช

เตาอุตสาหกรรมหรือหมอ

น้ํา

เตาขนาด 1000 แรงมา

ขึ้นไป

หมอน้ําเดี่ยว 10 ตัน/

ชม. ขึ้นไป

- /

18. ลําดับที่  1-107 ที่มีหรือใช 

VOCs

ตั้งแต 36 ตันตอปขึ้น

ไป

- /



www.diw.go.thwww.diw.go.th





ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  ระบบเอกสารกํากับระบบเอกสารกํากับ

การขนสงของเสียอนัตรายการขนสงของเสียอนัตราย  พพ..ศศ.. 25472547

วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย  หมายความวาหมายความวา  ของเสียอันตรายที่อยูในความของเสียอันตรายที่อยูในความ

รับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามประกาศกระทรวงตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พพ..ศศ..

25352535



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  ระบบเอกสารกํากับระบบเอกสารกํากับ

การขนสงของเสียอนัตรายการขนสงของเสียอนัตราย  พพ..ศศ.. 25472547
บังคับใชกับผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายตั้งแตบังคับใชกับผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายตั้งแต  100 100 กกกก..//เดือนขึ้นไปเดือนขึ้นไป

ขนาดกลางขนาดกลาง  ไดแกไดแก  ผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายตั้งแตผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายตั้งแต  100 100 กกกก..//เดือนขึ้นไปเดือนขึ้นไป  แตแต

ไมเกินไมเกิน  1,000 1,000 กกกก..//เดือนเดือน

ขนาดใหญขนาดใหญ  ไดแกไดแก  ผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายตั้งแตผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายตั้งแต  1,000 1,000 กกกก..//เดือนเดือน

ใหผูกอกําเนิดวัตถุอันตรายใหผูกอกําเนิดวัตถุอันตราย  ผูขนสงของเสียอันตรายผูขนสงของเสียอันตราย  และผูเก็บรวบรวมบําบัดและผูเก็บรวบรวมบําบัด

และกําจัดของเสียอันตรายและกําจัดของเสียอันตราย  ตองแจงเพื่อขอมีเลขประจาํตัวตามแบบที่กําหนดตองแจงเพื่อขอมีเลขประจาํตัวตามแบบที่กําหนด

การครอบครองวัตถุอันตรายการครอบครองวัตถุอันตราย

ขนาดกลางขนาดกลาง  เก็บของเสียอันตรายไดไมเกินเก็บของเสียอันตรายไดไมเกิน  180 180 วันวัน  นับแตวันเริ่มมีไวในนับแตวันเริ่มมีไวใน

ครอบครองครอบครอง

ขนาดใหญขนาดใหญ  เก็บของเสียอันตรายไดไมเกินเก็บของเสียอันตรายไดไมเกิน  90 90 วันวัน  นับแตวันเริ่มมีไวในนับแตวันเริ่มมีไวใน

ครอบครองครอบครอง

ทั้งนี้ทั้งนี้  หากไมสามารถดําเนินการไดใหแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมหากไมสามารถดําเนินการไดใหแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรม



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ

การขนสงของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547

ในระหวางการมีไวในครอบครองในระหวางการมีไวในครอบครอง  ตองดาํเนินการดังนี้ตองดาํเนินการดังนี้

จัดทําบัญชีระบปุรมิาณจัดทําบัญชีระบปุรมิาณ  จํานวนภาชนะจํานวนภาชนะ  ตลอดจนการวิเคราะหตรวจสอบตลอดจนการวิเคราะหตรวจสอบ  

รวมถึงวิธีการบรหิารจัดการของเสียรวมถึงวิธีการบรหิารจัดการของเสีย

ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายตองมีสภาพมั่นคงภาชนะบรรจุของเสียอันตรายตองมีสภาพมั่นคง  แข็งแรงแข็งแรง  ไมทําปฏิกิริยาไมทําปฏิกิริยา

กับของเสียอันตรายที่บรรจุกับของเสียอันตรายที่บรรจุ

ตรวจสอบอาคารตรวจสอบอาคาร  สถานที่ที่ใชเกบ็ของเสียอันตรายสถานที่ที่ใชเกบ็ของเสียอันตราย

จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยจัดทําแผนฉุกเฉินปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย    และแจงใหกรมโรงงานและแจงใหกรมโรงงาน                

อุตสาหกรรมทราบภายในอุตสาหกรรมทราบภายใน   45 45 วันวัน

จัดหาอุปกรณปองกันอุบัติภัยและเหตฉุุกเฉินใหเพียงพอจัดหาอุปกรณปองกันอุบัติภัยและเหตฉุุกเฉินใหเพียงพอ



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการ

ขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547

เมื่อจะทําการขนสงของเสียอันตรายเมื่อจะทําการขนสงของเสียอันตราย  ใหจัดทําใบกํากับการขนสงตามใหจัดทําใบกํากับการขนสงตาม

แบบทีก่ําหนดแบบทีก่ําหนด

ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจัดทํารายงานประจําปเพื่อรายงานใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจัดทํารายงานประจําปเพื่อรายงาน

สถานะของผูเก็บรวบรวมบําบัดของเสียอันตรายสถานะของผูเก็บรวบรวมบําบัดของเสียอันตราย  ปริมาณปริมาณ  และการและการ

จัดการของเสียจัดการของเสีย  ปละปละ  11  ครั้งครั้ง  ภายในวันที่ภายในวันที่  1 1 มีนาคมมีนาคม  ของทุกปของทุกป  ((ตามตาม

แบบทีก่ําหนดแบบทีก่ําหนด))

ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ทราบเมื่อผูเก็บรวบรวมบําบัดของเสียอันตรายไมสงคืนคูฉบับทราบเมื่อผูเก็บรวบรวมบําบัดของเสียอันตรายไมสงคืนคูฉบับ          

ภายในภายใน  45 45 วันวัน

กําหนดหนาที่ของผูขนสงและผูรับกําจัดของเสียอันตรายกําหนดหนาที่ของผูขนสงและผูรับกําจัดของเสียอันตราย



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต 

ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรม

โรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ.2547

ใหผูผลิตใหผูผลิต  ผูนําเขาผูนําเขา  ผูสงออกผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองหรือผูมีไวในครอบครอง  ซึ่งวัตถุซึ่งวัตถุ

อันตรายที่อันตรายที่  กรอกรอ..  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ  

ชื่อชื่อ  สูตรและอัตราสวนสูตรและอัตราสวน  ชื่อทางการคาชื่อทางการคา  ชื่อสามัญหรือชือ่ยอชื่อสามัญหรือชือ่ยอ  ((ถามีถามี))  

ทะเบียนทะเบียน  ((ถามีถามี))  ปรมิาณที่ผลิตปรมิาณที่ผลิต  นําเขานําเขา  สงออกสงออก  หรือมีไวในหรือมีไวใน

ครอบครองครอบครอง  ปริมาณที่ขายปริมาณที่ขาย  ขายแกผูใดขายแกผูใด  และผูซื้อนําไปใชในกิจการใดและผูซื้อนําไปใชในกิจการใด  

ตามแบบตามแบบ  วอวอ././อกอก.. 77

ใหแจงปละใหแจงปละ  22  ครั้งครั้ง

ศูนยขอมูลวตัถุอันตรายศูนยขอมูลวตัถุอันตราย  จัดตั้งตามจัดตั้งตาม  พรบพรบ..  วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย  พพ..ศศ.. 25352535



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียบ การออกใบสําคัญ 

และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียบวัตถุอันตรายที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ.2552

ยกเลิกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมยกเลิกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การขึ้นทะเบียนวัตถุการขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตรายทางอุตสาหกรรมอันตรายทางอุตสาหกรรม  พพ..ศศ.. 25432543  ลงวันที่ลงวันที่  2020  มีนาคมมีนาคม  25432543

วัตถุอันตรายในประกาศนี้วัตถุอันตรายในประกาศนี้  หมายความวาหมายความวา  วัตถุอันตรายชนิดที่วัตถุอันตรายชนิดที่  22  

หรือชนิดที่หรือชนิดที่  33  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผดิชอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผดิชอบ

ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายใหยื่นคําขอขึ้นผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายใหยื่นคําขอขึ้น

ทะเบียบทะเบียบวัตถุอันตรายตามแบบวัตถุอันตรายตามแบบ  วอวอ././อกอก.. 11  พรอมเอกสารและพรอมเอกสารและ

หลักฐานหลักฐาน  จํานวนจํานวน  11  ชดุชดุ  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียบ การออกใบสําคัญ 

และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียบวัตถุอันตรายที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ.2552

ขอมูลความปลอดภัยขอมูลความปลอดภัย  (Materials Safety Data Sheet (Materials Safety Data Sheet หรือหรือ  Safety Data Safety Data 

Sheet) Sheet) ตามแบบตามแบบ  วอวอ././อกอก.. 33  หรอืตามมาตรฐานหรอืตามมาตรฐาน  ISO 11014ISO 11014--4 4 หรือตามหรือตาม

ขอกําหนดระบบขอกําหนดระบบ  Globally Harmonized System of Classification And Globally Harmonized System of Classification And 

LabellingLabelling of Chemicals (GHS)of Chemicals (GHS)

ขอกําหนดของวัตถุอันตรายขอกําหนดของวัตถุอันตราย  (Specification)(Specification)

เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย

เอกสารหรือภาพถายแสดงการบรรจหุบีหอหรอืผูกมัดเอกสารหรือภาพถายแสดงการบรรจหุบีหอหรอืผูกมัด  ((ถามีถามี))

รายงานผลการวิเคราะหของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลหรือรายงานผลการวิเคราะหของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลหรือ

ตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  หรือเอกสารยืนยันหรือเอกสารยืนยัน

ขอกําหนดของวัตถุอันตรายนั้นขอกําหนดของวัตถุอันตรายนั้น



สํานักควบคมุวัตถอุันตราย (http://www2.diw.go.th/haz)



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ

วัสดุที่ไมใชแลววัสดุที่ไมใชแลว    พพ..ศศ.. 25482548

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว  หมายความวาหมายความวา  สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสีย

ทั้งหมดที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงาน  รวมถงึของเสียจากวัตถุดิบรวมถงึของเสียจากวัตถุดิบ  

ของเสียที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตของเสียที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ  

และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรอืมีคุณลักษณะทีเ่ปนอันตรายและน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรอืมีคุณลักษณะทีเ่ปนอันตราย



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ

วัสดุที่ไมใชแลววัสดุที่ไมใชแลว    พพ..ศศ.. 25482548
ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว  หมายความวาหมายความวา  ผูประกอบกิจการผูประกอบกิจการ

โรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอโรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครองบครอง

ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงานเกิตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินน  

9090  วันวัน  หากเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดหากเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด  ตองขออนุญาตตอตองขออนุญาตตอ  กรอกรอ..  ตามแบบตามแบบ  

สกสก.. 11

ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอม  ตามประกาศตามประกาศ  อกอก..

พพ..ศศ.. 25452545

ตองจัดทําแผนปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตฉุุกเฉินตองจัดทําแผนปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตฉุุกเฉิน

หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานหามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน  เวนแตเวนแต

จะไดรบัอนุญาตจากจะไดรบัอนุญาตจาก  กรอกรอ..  และใหใชแบบและใหใชแบบ  สกสก.. 22  ในการยื่นขออนุญาตนําในการยื่นขออนุญาตนํา

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน  



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ

วัสดุที่ไมใชแลววัสดุที่ไมใชแลว    พพ..ศศ.. 25482548
ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว  หมายความวาหมายความวา  ผูประกอบกิจการผูประกอบกิจการ

โรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอโรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครองบครอง

ตองมีใบกํากับการขนสงตองมีใบกํากับการขนสง

ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว  และตองรับผิดชอบและตองรับผิดชอบ

ตอภาระความรับผิดตอภาระความรับผิด  (liability) (liability) ในกรณีสูญหายในกรณีสูญหาย  เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ  การทิ้งผิดที่การทิ้งผิดที่  

หรือการลักลอบทิ้งหรือการลักลอบทิ้ง  และการรับคืนเนื่องจากขอขัดแยงที่ไมเปนไปตามและการรับคืนเนื่องจากขอขัดแยงที่ไมเปนไปตาม

สัญญาการใหบรกิารระหวางผูกอกําเนิดและผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูสัญญาการใหบรกิารระหวางผูกอกําเนิดและผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลล

หรือวัสดุทีไ่มใชแลวหรือวัสดุทีไ่มใชแลว  จนกวาผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชจนกวาผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใช

แลวจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไวในครอบครองแลวจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไวในครอบครอง

ตองสงรายงานประจําปใหตองสงรายงานประจําปให  กรอกรอ..  ตามแบบตามแบบ  สกสก.. 33  ภายในวันที่ภายในวันที่  11  มีนาคมมีนาคม  

ของปถัดไปของปถัดไป



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ

วัสดุที่ไมใชแลววัสดุที่ไมใชแลว    พพ..ศศ.. 25482548

ผูรวบรวมและขนสงผูรวบรวมและขนสง  หมายความวาหมายความวา  ผูมีสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวไวในผูมีสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวไวใน

ครอบครองเพื่อการขนสงครอบครองเพื่อการขนสง  และผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชและผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช

แลวในสถานที่เก็บรวบรวมแลวในสถานที่เก็บรวบรวม  หรอืขนถายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรอืขนถายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ตามตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย

อันตรายอันตราย  พพ..ศศ.. 25472547

ตองสงรายงานประจําปใหตองสงรายงานประจําปให  กรอกรอ..  ตามแบบตามแบบ  สกสก.. 44  ภายในวันที่ภายในวันที่  11  มีนาคมมีนาคม  

ของปถัดไปของปถัดไป



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ

วัสดุที่ไมใชแลววัสดุที่ไมใชแลว    พพ..ศศ.. 25482548
ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หมายความวาหมายความวา  ผูประกอบผูประกอบ

กิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครองกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง  ตามประกาศตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  

พพ..ศศ.. 25472547

ตองบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวเฉพาะที่ไดรับอตองบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนญุาตนญุาต

ตองใชใบกํากับการขนสงตองใชใบกํากับการขนสง

ตองรับภาระความรับผิดตอสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตองรับภาระความรับผิดตอสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  เมื่อรับเมื่อรับ

ดําเนินการบําบัดหรือกาํจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดําเนินการบําบัดหรือกาํจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  และไดลงและไดลง

ลายมือชื่อในใบกํากับการขนสงแลวลายมือชื่อในใบกํากับการขนสงแลว



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือการกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ

วัสดุที่ไมใชแลววัสดุที่ไมใชแลว    พพ..ศศ.. 25482548
ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หมายความวาหมายความวา  ผูประกอบผูประกอบ

กิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครองกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง  ตามประกาศตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องเรื่อง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  

พพ..ศศ.. 25472547

ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอม  ตามประกาศตามประกาศ  อกอก..

พพ..ศศ.. 25452545

ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตฉุุกเฉินตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตฉุุกเฉิน

ตองสงรายงานประจําปใหตองสงรายงานประจําปให  กรอกรอ..  ตามแบบตามแบบ  สกสก.. 55  ภายในวันที่ภายในวันที่  11  มีนาคมมีนาคม  

ของปถัดไปของปถัดไป



การกํากับดูแลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมการกํากับดูแลการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ขอกําหนดสถานที่ขอกําหนดสถานที่  อาคารโรงงานอาคารโรงงาน
การจดัเกบ็ของเสยีและบรรจุภัณฑการจดัเกบ็ของเสยีและบรรจุภัณฑ
ขออนุญาตกกัเก็บขออนุญาตกกัเก็บ  ((สกสก.1).1)
การขออนญุาตนําออกการขออนญุาตนําออก  ((สกสก.2).2)
คดัเลอืกผูดําเนินการและการกําจดัคดัเลอืกผูดําเนินการและการกําจดั
การใชใบกํากับการขนสงการใชใบกํากับการขนสง
การรายงานประจําปการรายงานประจําป  ((สกสก.3).3)

การตรวจสอบการตรวจสอบ//วิเคราะหของเสยีวิเคราะหของเสยี
การใชใบกํากับการขนสงการใชใบกํากับการขนสง
การรายงานการรับและจดัการการรายงานการรับและจดัการ
บุคลากรสิง่แวดลอมประจําโรงงานบุคลากรสิง่แวดลอมประจําโรงงาน
มาตรการมาตรการ  EIAEIA
การตรวจสอบโดยผูกอกําเนดิการตรวจสอบโดยผูกอกําเนดิ

44 สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

การใชใบกํากับการขนสง
ฉลาก บรรจุภัณฑ
มาตรฐานรถขนสง
การขึ้นทะเบียน
อุปกรณติดตาม GPS

ฐานขอมูลของเสีย
กรมโรงงานฯ

ฐานขอมูลของเสีย
กรมโรงงานฯ

ตรวจสอบวิธีการและผูรับจัดการของเสีย
ตรวจสอบและประมวลขอมูลการจัดการ
ตรวจสอบขอมูล Waste Fingerprint 
ติดตามการขนสงผานระบบดาวเทียม (GPS)

สงเสริมการใชประโยชนของเสีย
ระบบแลกเปลี่ยนของเสีย
ลดอุปสรรคการดําเนนิตามกฎหมาย
สรางเครือขายเฝาระวังการลักลอบทิ้ง



สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  (http://www2.diw.go.th/iwmb)(http://www2.diw.go.th/iwmb)



ขอมูลโรงงานทีป่ฏบิัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรมขอมูลโรงงานทีป่ฏบิัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม

เผยแพรรายชื่อโรงงานที่ปฏิบัตติามกฎหมายกากอตุสาหกรรมเผยแพรรายชื่อโรงงานที่ปฏิบัตติามกฎหมายกากอตุสาหกรรม

ทางเว็บไซดของสํานักบริหารจัดการกากอตุสาหกรรมทางเว็บไซดของสํานักบริหารจัดการกากอตุสาหกรรม  
ในสวนของขอมูลผูประกอบการในสวนของขอมูลผูประกอบการ

http://www2.diw.go.th/iwmb/customer.asphttp://www2.diw.go.th/iwmb/customer.asp

ขณะนีอ้ยูระหวางการดําเนนิการขณะนีอ้ยูระหวางการดําเนนิการ



สรุปและขอเสนอแนะสรุปและขอเสนอแนะ

การจัดทําระบบการจัดทําระบบ  PRTR PRTR สําหรับประเทศไทยสําหรับประเทศไทย  ควรนํากฎระเบียบควรนํากฎระเบียบ  หรอืหรอื

ขอมูลที่มีอยูแลวในปจจุบันมาใชประโยชนขอมูลที่มีอยูแลวในปจจุบันมาใชประโยชน  โดยนําสิ่งที่มีอยูแลวมาโดยนําสิ่งที่มีอยูแลวมา

วิเคราะหวิเคราะห  และปรับปรุงใหเหมาะสมและปรับปรุงใหเหมาะสม  และเขากับแนวทางของระบบและเขากับแนวทางของระบบ  

PRTR PRTR หรืออาจใชระบบหรืออาจใชระบบ  PRTR PRTR มาเปนสวนเสริมใหการรายงานมาเปนสวนเสริมใหการรายงาน

ขอมูลของแหลงกําเนิดมลพิษตางๆขอมูลของแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ  มีความสมบรูณมากยิ่งขึ้นมีความสมบรูณมากยิ่งขึ้น

ควรนําขอดีควรนําขอดี  ขอเสียขอเสีย  ของระบบของระบบ  PRTR PRTR ในตางประเทศในตางประเทศ  เชนเชน  ญี่ปุนญี่ปุน  

และกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและกลุมประเทศในสหภาพยุโรป  มาเปนบทเรียนมาเปนบทเรียน  และประยุกตใชใหและประยุกตใชให

เขากับวัฒนธรรมไทยเขากับวัฒนธรรมไทย



สวนมลพิษอากาศสวนมลพิษอากาศ

สํานักเทคโนโลสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงานโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรโทร.. 0 2022 4164, 0 2202 41510 2022 4164, 0 2202 4151

โทรสารโทรสาร  0 2202 41700 2202 4170

http://http://www.diw.go.thwww.diw.go.th


