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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การรายงานการปลดปลอยและเคลื่อนยายสารมลพิษ พ.ศ. …. 

  -------------------------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหโรงงานรายงานขอมูล ปริมาณการผลิตการครอบครองและการใช
สารเคมี การประเมินปริมาณการปลดปลอยสารเคมีหรือสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม และการเคลื่อนยายสารเคมี
หรือสารมลพิษออกนอกบริเวณโรงงาน เพ่ือประโยชนในการควบคุมการผลิต การครอบครอง และการใช
สารเคมีของโรงงาน และการลดปริมาณการปลดปลอยสารเคมีหรือสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 (1) (2) และ (6) แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปลอย
และเคลื่อนยายสารมลพิษ พ.ศ. ....” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต 
(๑) ความในขอ ๕ และขอ ๖ (๑) สําหรับโรงงานท่ีมีเครื่องจักรตั้งแต ๕๐๐ แรงมาข้ึนไป 

ใหบังคับใชในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
(๒) ความในขอ ๕ และขอ ๖ (๑) สําหรับโรงงานท่ีมีเครื่องจักรต่ํากวา 500 แรงมา  

ใหบังคับใชในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ขอ 3 ในประกาศนี ้
 “สารมลพิษ” หมายความวา สารมลพิษตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ทายประกาศนี้ท่ีเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน 

“การครอบครองสารเคมี” หมายความวา การมีไวในครอบครองซ่ึงสารเคมี และใหรวมถึง 
การใช การผลิต และการเก็บรักษาสารเคมี ตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ทายประกาศนี้ 
 “การปลดปลอยสารมลพิษ” หมายความวา การปลอย ท้ิง ระบาย หก รั่วไหล ของสารเคมีและ
สารมลพิษ ท้ังในรูปของแข็ง ของเหลว กาซ ออกสูสิ่งแวดลอมทางอากาศหรือทางน้ําหรือทางดินหรือน้ําใตดิน 
 “การเคลื่อนยายสารมลพิษ” หมายความวา การเคลื่อนยายสารมลพิษออกนอกสถานประกอบการ
ท้ังทางทอและทางรถเพ่ือนําไปบําบัดหรือกําจัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
 
 
 

(ราง) 
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ขอ 4 ใหจําแนกโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมตามขอ (6)  (7)  (8)  (9)  (12)  (14)  (16)  

(17) และ (18) ในภาคผนวกท่ี 2 ทายประกาศนี้ เปน 2 กลุม ดังนี้ 
(1) โรงงานท่ีมีการใช ผลิต เก็บรักษา หรือมีไวในครอบครองสารเคมี หรือมีการปลดปลอย 

สารมลพิษ  
(2) โรงงานท่ีไมมีการใช ผลิต เก็บรักษา หรือมีไวในครอบครองสารเคมี และไมมี 

การปลดปลอยสารมลพิษ 

ขอ 5 ใหโรงงานตามขอ ๔ (1) มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) รายงานการครอบครองสารเคมี 
(2) รายงานการปลดปลอยสารมลพิษ โดยจําแนกปริมาณสารมลพิษท่ีปลดปลอย 

สูอากาศ  ปลดปลอยสูน้ํา  และปลดปลอยสูดินและน้ําใตดิน 
(3) รายงานการเคลื่อนยายสารมลพิษ เฉพาะท่ีนําไปกําจัดหรือบําบัด โดยจําแนกเปน

การเคลื่อนยายน้ําเสียทางทอและทางรถ และการเคลื่อนยายของเสีย  
การรายงานตาม (๑)  (๒) และ (๓) ตองเปนขอมูลตั้ งแตวันท่ี 1 มกราคม -  

31 ธันวาคมของปท่ีผานมา โดยใหรายงานภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม ของปถัดไป ตามแบบ วิธีการ และ
ชองทางการรายงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

เม่ือไดมีการรายงานตามวรรคสองแลว ตองเก็บรักษาบัญชีการครอบครองสารเคมี 
บัญชีการปลดปลอยและเคลื่อนยายสารมลพิษ เอกสารแสดงข้ันตอนวิธีการประเมินการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายสารมลพิษ และเอกสารท่ีเก่ียวของ ไวใหตรวจสอบไดอยางนอย 2 ป นับแตวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของ 
ปท่ีผานมา โดยอาจเก็บรักษาเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 6 ใหโรงงานตามขอ ๔ (2) มีหนาท่ี ดังนี้ 
(1) แจงการไมครอบครองสารเคมีและไมปลดปลอยสารมลพิษ ระหวางวันท่ี  

1 มกราคม - 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา โดยใหแจงภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม ของปถัดไป ตามแบบ วิธีการ 
และชองทางการรายงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

(2) ใหขอมูลท่ีเก่ียวของตามแบบและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  
แกกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด เม่ือไดรับแจงใหสงขอมูล 

ขอ 7 เม่ือไดรับแจงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด ใหโรงงานตามกลุมอุตสาหกรรมนอกเหนือจากขอ ๔ สงขอมูลท่ีเก่ียวของตามแบบและวิธีการ 
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ขอ 8 ขอมูลท่ีตองรายงานตามขอ ๕ (๑)  (๒)  (๓) ตองเปนขอมูลท่ีไดมาจากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีรวมกัน ดังนี้ 

(1) การคํานวณจากขอมูลการตรวจวิเคราะหความเขมขนหรือปริมาณของสารเคมีหรือ
สารมลพิษท่ีถูกปลดปลอย โดยใชวิธีการตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด กรณีท่ีไมมีการกําหนดวิธีการตรวจ
วิเคราะห ใหใชวิธีการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการวิเคราะห มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17025 หรือไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการวิเคราะห ISO/IEC 17025 หากเปนการอานผลจากอุปกรณอัตโนมัติตองมีการสอบเทียบ
อุปกรณในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและผลอยูในชวงท่ียอมรับได 

(2) การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering Calculation) หรือแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร โดยใชหลักเคมีเชิงฟสิกส (physical chemistry)  
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(3) การประเมินจากคาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย (Emission Factor) จากกิจกรรม

หรือกระบวนการหรือแหลงกําเนิดประเภทเดียวกันหรือท่ีมีความใกลเคียงกัน จากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได 
รวมถึงการพัฒนาสัมประสิทธิ์การปลดปลอยของโรงงานเอง  

(4) การคํานวณโดยใชการสมดุลมวล (Mass Balance) โดยมีการกําหนดขอบเขต 
การประเมินท่ีชัดเจน  

ขอ 9 วิธีการตามขอ ๘ สามารถอางอิงแนวทางในคูมือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 
คูมือการประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ เชน ประมวลสัมประสิทธิ์การปลดปลอยมลพิษ 
ทางอากาศ (AP-42: Compilation of Air Emissions Factors) ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA)  คูมือเทคนิคการประเมิน
การปลดปลอย (NPI Emission Estimation Technique Manual) ภายใตทําเนียบสารมลพิษแหงชาติ  
(National Pollutant Inventory) ของรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย  คูมือการประเมินการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายมลพิษ (PRTR Estimation Manuals) ภายใต สถาบันเทคโนโลยีและการประเมินแหงชาติ (National 
Institute of Technology and Evaluation : NITE) ของประเทศญี่ปุน เปนตน 

ขอ 10 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาแลว เห็นวารายงานตามขอ ๕ หรือการแจง
ขอมูลตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ไมสมบูรณหรือมีเหตุตองเรียกขอมูลเพ่ิมเติม ใหแจงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
ปรับปรุงแกไขรายงานหรือขอมูลใหสมบูรณ หรือใหสงขอมูลเพ่ิมเติมและแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ตามวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี………………………………. 
 
 
 

(นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



 

ภาคผนวกท่ี 1 
บัญชีสารมลพิษและสารเคมีเปาหมาย 

 

ลําดับท่ี 
ช่ือสารเคมีหรือสารมลพิษ 

Name of Chemical substance 

สูตรเคมี 
Molecular 
Formula 

CAS Registry 
Number (CAS No.) 

1 อะซีทาลดีไฮด (Acetaldehyde) CH3CHO 75-07-0 
2 อะซิโตน (Acetone) C3H6O 67-64-1 
3 อะคิลเอไมด (Acrylamide) C3H5NO 79-06-1 
4 กรดอะคริลิก (Acrylic Acid) C3H4O2 79-10-7 
5 อะคริโลไนไตรล (Acrylonitrile) C3H3N 107-13-1 
6 อะมีทรีน (Ametryn) C9H17N5S 834-12-8 
7 แรพลวง และสารประกอบ  

(Antimony and its compounds) 
  

พลวง (Antimony, metallic)  Sb 7440-36-0 
8 สารหนู และสารประกอบ  

(Arsenic and its compounds)  
  

สารหนู (Arsenic)  As 7440-38-2 
9 อะทราซีน (Atrazine)  C8H14ClN5 1912-24-9 
10 เบนซีน (Benzene)  C6H6 71-43-2 
11 เบนซิลคลอไรด (Benzyl Chloride)  C7H7Cl 100-44-7 
12 บิส (2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต  

(Bis(2-ethylhexyl)phthalate) 
C24H38O4 117-81-7 

13 บิสฟนอล เอ (Bisphenol A)  C15H16O2 80-05-7 
14 โบรอน และสารประกอบ  

(Boron and its compounds) เชน 
  

กรดโบริก (Boric Acid)  H3BO3 10043-35-3 
โบรอนไตรคลอไรด (Boron trichloride)  BCl3 10294-34-5 
โบรอนไตรโบรไมด (Boron tribromide)  BBr3 10294-33-4 
โบรอนไตรฟลูออไรด (Boron trifluoride)  BF3 7637-07-2 
โซเดียม เตตระบอเรต แอนไฮดรัส  
(Sodium Tetraborate anhydrous)  

Na2B4O7 1330-43-4 

โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต  
(Sodium tetraboratedecahydrate) หรือ บอ
แรกซ(borax)  

Na2B4O7·10H2O 1303-96-4 

โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต 
(Sodium tetraboratepentahydrate) 

Na2B4O7·5H2O 12179-04-3 

15 1-โบรโม 2-คลอโรอีเทน  
(Bromo-2-chloroethane,1-)  

CH2BrCl 107-04-0 
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ลําดับท่ี 
ช่ือสารเคมีหรือสารมลพิษ 

Name of Chemical substance 

สูตรเคมี 
Molecular 
Formula 

CAS Registry 
Number (CAS No.) 

16 บิวทาคลอร (Butachlor)  C17H26ClNO2 23184-66-9 
17 1,3-บิวทาไดอีน (Butadiene,1,3-)  C4H6 106-99-0 
18 แคดเมียม และสารประกอบ  

(Cadmium and its compounds)  
Cd 7440-43-9 

19 แคปเทน (Captan)  C9H8Cl3NO2S 133-06-2 
20 คารบอนไดซัลไฟด (Carbon Disulfide)  CS2 75-15-0 
21 2-คลอโรอะซีทาลดีไฮด (Chloroacetaldehyde, 2-)  C2H3ClO 107-20-0 
22 กรดคลอโรอะซีติค (Chloroacetic Acid)  C2H3ClO2 79-11-8 
23 คลอโรฟอรม (ไตรคลอโรมีเทน)  

[(Chloroform (trichloromethane)] 
CHCl3 67-66-3 

24 คลอโรทาโลนิล (Chlorothalonil)  C8Cl4N2 1897-45-6 
25 คลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos)  C9H11Cl3NO3PS 2921-88-2 
26 โครเมียม และสารประกอบ  

(Chromium and its compounds) เชน 
  

กรดโครมิก (Chromic acid)  
H2CrO4 หรือ 

H2Cr2O7 
7738-94-5 

โครมิกคลอไรด (Chromic chloride)  CrO2Cl2 10025-73-7 
กรดโครเมียม (Chromium acid) หรือ  
โครเมียมไตรออกไซด (Chromium trioxide)  

CrO3 1333-82-0 

โครเมียม ((Chromium (VI))  Cr+6 18540-29-9 
โครเมียม (Chromium, Total)  Cr 7440-47-3 
เมอรคิวรี (II) โครเมต [Mercury (II) chromate]  HgCrO4 13444-75-2 
โซเดียมโครเมต (Sodium chromate)  Na2CrO4 7775-11-3 
โซเดียม ไดโครเมต (Sodium dichromate)  Na2(Cr2O7) 10588-01-9 

27 ทองแดง และสารละลายเกลือ  
(Copper and soluble salts) เชน 

  

ทองแดง (Copper)  Cu 7440-50-8 
คอปเปอร (II) คลอไรด [Copper (II) chloride] หรือ  
คิวปริคคลอไรด (Cupric chloride)  

CuCl2 7447-39-4 

คอปเปอร (II) คลอไรดไดไฮเดรต [Copper (II) 
chloridedihydrate]  หรือ  
คิวปริคคลอไรดไดไฮเดรต (Cupric chloride 
dehydrate)  

CuCl2·2H2O 10125-13-0 

คอปเปอร (I) ไซยาไนด [Copper (I) cyanide]  CuCN 544-92-3 
คอปเปอร (II) ไซยาไนด [Copper (II) cyanide]  Cu(CN)2 14763-77-0 
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ลําดับท่ี 
ช่ือสารเคมีหรือสารมลพิษ 

Name of Chemical substance 

สูตรเคมี 
Molecular 
Formula 

CAS Registry 
Number (CAS No.) 

   
คอปเปอร (II) ไฮดรอกไซด [Copper (II) hydroxide]  Cu(OH)2 20427-59-2 
คอปเปอร (II) ซัลเฟต (แอนไฮดรัส)  
[Copper (II) Sulfate (anhydrous)]  

CuSO4 7758-98-7 

คอปเปอร (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต)  
[Copper (II) sulphate (pentahydrate)]  

CuSO4·5H2O 7758-99-8 

คอปเปอรซัลเฟต (ไตรเบสิก) [Copper sulfate 
(tribasic)] หรือ คอปเปอร (II) ไฮดรอกไซดซัลเฟต 
[Copper (II) hydroxide sulfate] 

Cu4(OH)6(SO4) 1333-22-8 

คอปเปอรออกซีคลอไรด (Copper oxychloride)  
หรือ คอปเปอร (II) คลอไรดออกไซดไฮเดรต 
[Copper (II) chloride oxide hydrate] 

3Cu(OH)2·CuCl2 1332-40-7 

คอปเปอรออกซีคลอไรด (Copper oxychloride)  
หรือ คอปเปอร (II) คลอไรดไฮดรอกไซด 
[copper (II) chloride hydroxide]  

Cu2Cl·(OH)3 1332-65-6 

28 ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone)  C6H10O 108-94-1 
29 2,4-ด-ีบิวโททิล (D-Butotyl, 2,4-)  C14H18Cl2O4 1929-73-3 
30 2,4-ด-ีบิวทิล (D-Butyl, 2,4-)  C12H14Cl2O3 94-80-4 
31 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม 

(D-Dimmethylammonium, 2,4-)  
C10H13Cl2NO3 2008-39-1 

32 ไดอะลิฟอส (Dialifos)  C14H17ClNO4PS2 10311-84-9 
33 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (Dichlorobenzene, 1,4-)  C6H4Cl2 106-46-7 
34 1,2-ไดคลอโรอีเทน (Dichloroethane, 1,2-)  C2H4Cl2 107-06-2 
35 2,4-ไดคลอโรฟนอกซี อะซีติก แอซิด

(Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-) 
C8H6Cl2O3 94-75-7 

36 ไดคลอรวอส (Dichlorvos)  C4H7Cl2O4P 62-73-7 
37 ไดเอทิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร

(Diethyleneglycol monobutylether) 
C8H18O3 112-34-5 

38 ไดไทโอเพอร (Dithiopyr)  C15H16F5NO2S2 97886-45-8 
39 อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin)  C3H5ClO 106-89-8 
40 เอทิล ลอะซิเตต (Ethyl acetate)  C4H8O2 141-78-6 
41 เอทิล อะคริเลต (Ethyl Acrylate)  C5H8O2 140-88-5 
42 เอทิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol)  C2H6O2 107-21-1 
43 เอทิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร 

(Ethylene glycol monobutylether)   
C6H14O2 111-76-2 
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ลําดับท่ี 
ช่ือสารเคมีหรือสารมลพิษ 
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สูตรเคมี 
Molecular 
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44 เอทิลีน ออกไซด (Ethylene oxide)  C2H4O 75-21-8 
45 ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde)  CH2O 50-00-0 
46 กรดฟอรมิก (Formic acid)  CH2O2 64-18-6 
47 เฟอรฟูรัล (Furfural)  C5H4O2 98-01-1 
48 ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 

(Glyphosate-isopropylammonium) 
C6H17N2O5P 38641-94-0 

49 เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน
(Hexachlorocyclohexane) 

C6H6Cl6 319-86-8 

50 เอ็น-เฮกเซน (Hexane, N-)  C6H14 110-54-3 
51 กรดเฮกเซนดิโออิก หรือกรดอะพิดิค

(Hexanedioicacid)  
C6H10O4 124-04-9 

52 ไอโดรเจน ฟลูออไรด (Hydrogen fluoride)  HF 7664-39-3 
53 ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)  C6H6O2 123-31-9 
54 อิมาซาควิน-แอมโมเนียม (Imazaquin-ammonium)  C17H20N4O3 81335-47-9 
55 ไอโซบิวทิล แอลกอฮอล (Isobutyl alcohol)  C4H10O 78-83-1 
56 ไอโซฟอรอน (Isophorone)  C9H14O 78-59-1 
57 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล (Isopropyl alcohol)  C3H8O 67-63-0 
58 ตะก่ัว และสารประกอบ  

(Lead and its compounds) เชน 
  

โลหะตะก่ัว (Lead, metallic)  Pb 7439-92-1 
เลด (II) ออกไซด (Lead (II) oxide) หรือ ลิทารจ 
(Litharge) หรือ แมสซิคอต (Massicot)  

PbO 1317-36-8 

เลดซับออกไซด (Lead suboxide)  Pb2O 12059-89-1 
เลดเซสควิออกไซด (Lead sesquioxide) หรือ  
เลด (III) ออกไซด [Lead (III) oxide]  

Pb2O3 1314-27-8 

เลดเตตรอกไซด (Lead tetroxide) หรือ  
ตะก่ัวแดง (Red lead)  

Pb3O4 1314-41-6 

เลดอารซีเนต (Lead arsenate)  AsHO4Pb 7784-40-9 
59 มาลีอิก แอนไฮไดรด (Maleic Anhydride)  C4H2O3 108-31-6 
60 แมงกานีสและสารประกอบ (Manganese and its 

compounds)  เชน 
Mn 7439-96-5 

แมงกานีส (III) ออกไซด [Manganese (III) oxide]  Mn2O3 1317-34-6 
แมงกานีส (III) ฟอสเฟตไฮเดรต 
[Manganese (III) phosphate hydrate]  

MnO4P·H2O 104663-56-1 
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แมงกานีสไดออกไซด (Manganese dioxide) หรือ 
แมงกานีส (IV) ออกไซด [Manganese (IV) oxide]  

MnO2 1313-13-9 

61 เมทานอล (Methanol)  CH4O 67-56-1 
62 [1-(พารา-เมทอกซีฟนิล)-2-เมทิล-1,3-โพรเพนไดออล-

เมทิลีนอีเทอร]  
[p-Methoxyphenyl)-2-methyl-1,3-propanediol-
methylene ether, 1-] 

C12H16O3 5689-72-5 

63 เมทิลอะซิเตต (Methyl acetate)  C3H6O2 79-20-9 
64 เมทิลอะคริเลต (Methyl acrylate)  C4H6O2 96-33-3 
65 เมทิลเอทิล คีโตน (Methyl ethyl ketone)  

หรือ บิวทาโนน (2-Butanone 2-) 
C4H8O 78-93-3 

66 เมทิล ไอโซบิวทิลคีโตน (Methyl isobutyl ketone)   C6H12O 108-10-1 
67 เมทิลเมทาคริเลต (Methyl methacrylate)   C5H8O2 80-62-6 
68 เมทิลเทอรเทียรีบิวทิล อีเธอร  

(Methyl tert-butyl ether)  
C5H12O 1634-04-4 

69 เมทิลีน คลอไรด (Methylene chloride)  CH2Cl2 75-09-2 
70 เมทิลีนไดฟนิล ไดไอโซไซยาเนท

(Methylenediphenyldiisocyanate) 
C15H10N2O2 101-68-8 

71 โมลิบดีนัม และสารประกอบ  
(Molybdenum and its compounds) เชน 

  

โมลิบดีนัม (Molybdenum)  Mo 7439-98-7 
72 แนฟทาลีน (Naphthalene)  C10H8 91-20-3 
73 นิกเกิล และสารประกอบ  

(Nickel and its compounds) เชน 
  

โลหะนิกเกิล (Nickel, metallic)  Ni 7440-02-0 
นิกเกิล (II) แอมโมเนียมซัลเฟต  
[Nickel (II) ammonium sulfate]  

Ni(NH4)2(SO4)2 15699-18-0 

นิกเกิล คลอไรด (Nickel chloride)  NiCl2 7718-54-9 
นิกเกิล (II) ไฮดรอกไซด [Nickel (II) hydroxide]  Ni(OH)2 12054-48-7 
นิกเกิล (II) ซัลเฟต [Nickel (II) sulfate] NiSO4 7786-81-4 
นิกเกิลเตตระคารโบนิล (Nickel tetracarbonyl)  Ni(CO)4 13463-39-3 

74 พาราควอต ไดคลอไรด (Paraquatdichloride)  C12H14Cl2N2 1910-42-5 
75 เอ็น-เพนเทน (n-Pentane)  C5H12 109-66-0 
76 ฟนอล (Phenol)  C6H6O 108-95-2 
77 กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)  H3PO4 7664-38-2 
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78 ฟอสฟอรัส เพนทอกไซด และอ่ืน ๆ  
(Phosphorus pentoxide and other)  

P2O5 1314-56-3 

79 พะทาลิค แอนไฮไดรด (Phthalicanhydride)  C8H4O3 85-44-9 
80 โพลีเอทิลีน ไกลคอล โนนิวฟนิล อีเทอร

(Polyethylene glycol nonylphenyl ether) 
C19H32O3 9016-45-9 

81 โพแทสเซียมคลอเรต (Potassium chlorate)  ClKO3 3811-04-9 
82 โพรพานิล (Propanil)  C9H9Cl2NO 709-98-8 
83 กรดโพรพิโอนิก (Propionicacid)  C3H6O2 79-09-4 
84 โพรไพลีน (Propylene)  C3H6 115-07-1 
85 โพรไพลีน ไกลคอล (Propylene glycol)  C3H8O2 57-55-6 
86 โพรไพลีน ออกไซด (Propylene oxide)  C3H6O 75-56-9 
87 โพรไทโอคารบ (Prothiocarb)  C8H19ClN2OS 19622-08-3 
88 ไพรีน (Pyrene)  C16H10 129-00-0 
89 ไรยาเนีย (Ryania)  C25H35NO9 15662-33-6 
90 โซเดียม คลอเรต (Sodium chlorate)  ClNaO3 7775-09-9 
91 โซเดียม ไซยาไนด (Sodium cyanide)  NaCN 143-33-9 
92 สไตรีน (Styrene)  C8H8 100-42-5 
93 ทีบูไทยูรอน (Tebuthiuron)  C9H16N4OS 34014-18-1 
94 เตตระคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene)  C2Cl4 127-18-4 
95 ดีบุก และสารประกอบ (Tin and its compounds)  

เชน 
  

โลหะดีบุก (Tin, metallic)  Sn 7440-31-5 
ไตรบิวทิลทินออกไซด (Tributyltin oxide) หรือ  
ทีบีทีโอ (TBTO)  

C24H54OSn2 56-35-9 

ไตรฟนิลทิน (Triphenyltin)  C18H15Sn 668-34-8 
96 โทลูอีน (Toluene)  CH3C6H5 108-88-3 
97 ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)  C2HCl3 79-01-6 
98 1,2,4-ไตรเมทิลเบนซีน  

(Trimethylbenzene, 1,2,4-)  
C9H12 95-63-6 

99 1,3,5-ไตรเมทิลเบนซีน  
(Trimethylbenzene, 1,3,5-)  

C9H12 108-67-8 

100 2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน (Trinitrotoluene, 2,4,6-)  C7H5N3O6 118-96-7 
101 ไวนิลอะซิเตต (Vinyl Acetate)  C4H6O2 108-05-4 
102 ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)  C2H3Cl 75-01-4 
103 ไซลีน (Xylenes)   C8H10  
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ไซลีน, รวม (Xylene, Mixture)  C8H10 1330-20-7 
เมตตา-ไซลีน (m-Xylene)  C8H10 108-38-3 
พารา-ไซลีน (p-Xylene)  C8H10 106-42-3 
ออโธ-ไซลีน (o-Xylene)  C8H10 95-47-6 

104 สังกะสี และสารประกอบ  
(Zinc and its compounds) เชน 

  

โลหะสังกะสี (Zinc,metallic)  Zn 7440-66-6 
ซิงคคลอไรด (Zinc chloride)  ZnCl2 7646-85-7 
ซิงคไซยาไนด (Zinc cyanide)  Zn(CN)2 557-21-1 
ซิงคออกไซด (Zinc oxide)  ZnO 1314-13-2 
ซิงคฟอสไฟด (Zinc phosphide)  Zn3P2 1314-84-7 
ซิงคซัลเฟต (Zinc sulfate)  ZnSO4 7733-02-0 
ซิงคซัลไฟด (Zinc sulfide)  ZnS 1314-98-3 
ซีเนบ (Zineb)  C4H6N2S4Zn 12122-67-7 
ซีแรม (Ziram)  C6H12N2S4Zn 137-30-4 

105 ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  SO2 7446-09-5 
106 ออกไซดของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)  NOX  

ไนโตรเจนออกไซด (Nitrogen oxide)  NO  10102-43-9 
ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide)  NO2 10102-44-0 

107 สารกลุมไดออกซิน และ ฟูแรน  
(Dioxins and Furans)  

  

108 
 

ปรอท และสารประกอบ (Mercury and its 
compounds) เชน 

  

โลหะปรอท (Mercury, metal) Hg  7439-97-6 
เมอรคิวรี (I) คลอไรด [mercury (I) chloride] Hg2Cl2 10112-91-1 
เมอรคิวรี (II) คลอไรด [mercury (II) chloride] HgCl2 7487-94-7 
เมอรคิวรี (II) ซัลเฟต [mercury (II) sulfate] HgSO4 7783-35-9 
เมอรคิวรี (II) ไนเตรต [mercury (II) nitrate] Hg(NO3)2 7783-34-8 

10045-94-0 
เมอรคิวรี (II) อะซิเตท [mercury (II) acetate] C4H6O4Hg 1600-27-7 
เมอรคิวรี (II) ออกไซด [mercury (II) oxide] HgO 21908-53-2 
ไดเมทิลเมอรคิวรี (Dimethylmercury)  C2H6Hg 593-74-8 
เมทิลเมอรคิวรี คลอไรด (Methylmercury 
chloride) 

CH3HgCl 115-09-3 

ฟนิลเมอรคิวรี อะซิเตท (Phenylmercury acetate) CH3COOHgC6H5 62-38-4 
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ภาคผนวกท่ี 2 

การกําหนดกลุมอุตสาหกรรม  
 

โรงงานอุตสาหกรรมตามลําดับประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหมีการจัดเปนกลุมอุตสาหกรรม จํานวน 19 
กลุม เพ่ือประโยชนในการประมวลผลขอมูล ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช ไดแก โรงงานลําดับท่ี 1, 2, 9 และ 21 
(2) กลุมอุตสาหกรรมอาหารและกิจการท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงงานลําดับท่ี 4 - 8,  

10 – 20, 90 และ 92 
(3) กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตหนังสัตว และผลิตภัณฑจากหนังสัตว ไดแก 

โรงงานลําดับท่ี 22 – 33, 93 และ 98 
(4) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปไม และผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ในอาคารจากไม แกว ยาง ไดแก โรงงานลําดับท่ี 34 – 37 
(5) กลุมอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ การพิมพ ไดแก โรงงาน

ลําดับท่ี 38 – 41 
(6) กลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและปโตรเคมี ไดแก โรงงานลําดับท่ี 42 – 48 
(7) กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่น โรงแยกกาซ และผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ไดแก 

โรงงานลําดับท่ี 49 – 50 และ 89 (เฉพาะโรงแยกกาซธรรมชาติ) 
(8) กลุมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไดแก โรงงานลําดับท่ี 51 และ 52 
(9) กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก ไดแก โรงงานลําดับท่ี 53 
(10) กลุมอุตสาหกรรมหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใชในการกอสราง ไดแก 

โรงงานลําดับท่ี 3 
(11) กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ หรือท่ีเก่ียวกับการกอสราง ไดแก โรงงาน

ลําดับท่ี 54 – 58 
(12) กลุมอุตสาหกรรมผลิตเหล็กข้ันปฐมภูมิและผลิตภัณฑโลหะ ไดแก โรงงานลําดับ

ท่ี 59 – 64 และ 104 
(13) กลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร และเครื่องกล ไดแก โรงงานลําดับท่ี 65 – 

70 
(14) กลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณและชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ไดแก โรงงานลําดับท่ี 71 – 74, 81, 94 และ 107 
(15) กลุมอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ อุปกรณและชิ้นสวนยานยนต ไดแก โรงงาน

ลําดับท่ี 75 – 80 และ 100 
(16) กลุมอุตสาหกรรมอูซอม พนสีกันสนิม ลางหรืออัดฉีด ไดแก โรงงานลําดับท่ี 95 
(17) กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสีย ปรับคุณภาพของเสียรวม ฝงกลบสิ่งปฏิกูล 

และรีไซเคิล ไดแก โรงงานลําดับท่ี 101, 105 และ 106 
(18) กลุมอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟา และจําหนายไอน้ํา ไดแก โรงงานลําดับท่ี 

88 และ 102 
(19) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ไดแก โรงงานลําดับท่ี 82, 83, 84 – 87, 89 

(ท่ีไมใชโรงแยกกาซธรรมชาติ), 91, 96, 97, 99 และ 103 


