
การดําเนินการด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรม

กองบริหารจัดการวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การรายงานข้อมูลทีเกียวข้องกบัก๊าซเรือนกระจก 
และกฎหมายทีเกียวข้องกบัการดาํเนินงานในปัจจุบัน: ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคดี้านสิงแวดล้อม

กองบริหารจัดการวตัถุอนัตราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    และการดาํเนินการด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศในภาคอุตสาหกรรม



ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework convention on 
Climate Change: UNFCCC)
การให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี
วนัที 28 ธันวาคม 2537 

รักษาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในชัOนบรรยากาศให้อยู่ในระดับทีปลอดภัย 
เพือให้ระบบนิเวศน์ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้
 และเพือเป็นการประกนัว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
ความมันคงทางอาหารและการพฒันาเศรษฐกจิ
ทียังยนื

พธิีสารเกยีวโต 
(Kyoto Protocol) 
การให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี
วนัที 28 สิงหาคม 2545 

กาํหนดให้รัฐภาคีทีอยู่ในภาคผนวกที 1 ของอนุสัญญาฯ 
หรือกลุ่มประเทศพฒันาแล้วแต่ละประเทศจะต้อง                
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขัOนตําร้อยละ 5 จากระดับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 1990                

ความตกลงปารีส 
(Paris Agreement)
การให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี
วนัที 21 กนัยายน 2559 

กาํหนดเป้าหมายร่วมกนัระดับโลก  3 เป้าหมายหลกั  คือ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เป็นหน่วยประสานงานกลาง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 1990                
ตามพนัธกรณีระยะที 1 ของพธิีสารฯ ระว่างวนัที                             
1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2555 (ค.ศ. 2008 - 2012) 
รวมทัOงสิOน 5 ปี
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของ         
ทุกรัฐภาคีในภาคผนวกที 1 ของอนุสัญญาฯ อย่างน้อย  
ร้อยละ 18 จากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                   
ในปี ค.ศ. 1990 ซึงเป็นการกาํหนดพนัธกรณีระยะที 2 
ของพธิีสารฯ (ระว่างวนัที 1 มกราคม 2556 - 31 
ธันวาคม 2563) (ค.ศ. 2013 – 2020) รวมทัOงสิOน 8 ปี

กาํหนดเป้าหมายร่วมกนัระดับโลก  3 เป้าหมายหลกั  คือ  
1. ควบคุมการเพิมขึOนของอุณหภูมิเฉลียของโลกให้ตํากว่า 
2 องศาเซลเซียสเมือเทยีบกบัยุคก่อนอุตสาหกรรม และ
การมุ่งพยายามควบคุมการเพิมขึOนของอุณหภูมิไม่ให้เกิน
1.5 องศาเซลเซียส เมือเทยีบกบัยุคก่อนอุตสาหกรรม          
2. เพิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบทาง
ลบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริม
ความสามารถในการฟืO นตัวจากการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการพฒันาประเทศทีปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตํา โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร และ
 3. ทาํให้เกดิเงินทุนหมุนเวยีนทีมีความสอดคล้องกบัการ
ดําเนินการเพือนําไปสู่การพัฒนาทีปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระดับตําแลมีความต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศ 

การปล่อย/ การลด ก๊าซเรือนกระจกคาํนวณจาก       
ก๊าซ 7 ชนิด (5 ก๊าซ + 2 กลุ่มก๊าซ) CO2, CH4, 
N2O, SF6, HFCs, PFCs,  NF3



ประชุมรัฐภาคอีนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วย                                     
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัที 21 และการประชุมรัฐภาคี
พธิีสารเกยีวโต สมยัที 11

นายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ได้กล่าวถ้อยแถลง 
 เมือวนัที 30 พฤศจกิายน 2558 
มีสาระสําคญั คอื การแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยทีจะมี
ส่วนร่วมผลกัดนัให้การเจรจาความตกลงด้านการเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิlอย่างเป็นรูปธรรม
และยังยนืโดยคาํนึงถงึการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขยีวเพือ

ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือน
กระจกและการดาํเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ ภายหลงัปี 
พ.ศ. 2563 - 2573 (ค.ศ. 2020-2030)
(Intended Nationally Determined Contribution: INDC)

เมือวนัที 1 ตุลาคม 2558 
ประเทศไทยได้ยืนข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ               
ในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดาํเนินงานด้านการ
เปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ภายหลงัปี ค.ศ. 2020 
(Intended Nationally Determined Contribution:  INDC) 
และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030
(พ.ศ. 2573)

สภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิlอย่างเป็นรูปธรรม
และยังยนืโดยคาํนึงถงึการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขยีวเพือ
ส่งเสริมรายได้และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไปพร้อมกนั รวมทัOงเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกนัทัOงใน
ด้านเงนิทุน การวจิยั การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี                 
การสร้างความตระหนักรู้กบัประชาชนในการดาํเนินงาน                      
ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมอย่างยังยนื โดยประเทศไทยได้จดัทํา
แผนปฏิบัตกิารเพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 
จากกรณปีกต ิภายในปี ค.ศ. 2030 และน้อมนําหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็น
หลกัในการพฒันาอย่างยังยนื

(พ.ศ. 2573)
โดยกาํหนดเป้าหมายขัOนตําทีร้อยละ 20 จากกรณปีกต ิและ
กาํหนดเป้าหมายขัOนสูงทีร้อยละ 25 จากกรณปีกต ิ
ต่อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการ
เปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศแล้ว



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (UNFCCC)

ประเทศไทยประเทศไทย

กระทรวง
พลงังาน

กระทรวง
คมนาคม กระทรวง

อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

กองบริหารจัดการวตัถุอนัตราย



มติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

มอบหมายให้ สผ. ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ดาํเนินงานใน
ส่วนทีเกียวข้อง เพือให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกทีตัOงไว้
• รายงานข้อมูลทีเกียวข้อง เพือประกอบการคาํนวณปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
• การรายงานและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงานทีมี

มติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

•เห็นชอบ (ร่าง) แผนทีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally 
Determined Contribution Roadmap on Mitigation               
2021-2030) เพือเป็นกรอบการดําเนินงานทีจะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศร้อยละ ๒๐              
หรือที ๑๑๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๓ 
• มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลือนศักยภาพการ

• การรายงานและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงานทีมี
ส่วนเกียวข้องกบัการลดก๊าซเรือนกระจก
• ร่วมงานกบั สผ. พฒันาคู่มือการรายงานและติดตามผลการ
ดําเนินงาน (Measure, Report and Verify: MRV) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

กองบริหารจัดการวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลือนศักยภาพการ
ดําเนินงานตาม (ร่าง) แผนทีนําทางฯ เพือสนับสนุนศักยภาพ
การดําเนินงานของหน่วยงานโดยครอบคลุมข้อจํากดั ความ
ต้องการด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานของมาตรการต่าง ๆ
• มอบหมายให้หน่วยงานทีเกียวข้องดาํเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานเพือบรรลุ
เป้าหมายทีกาํหนดไว้ตาม (ร่าง) แผนทีนําทางฯ

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม



มติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
แผนทีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030)

       สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม
จดัทําแผนปฏิบัตกิารขบัเคลือนศักยภาพการดาํเนินงานตาม (ร่าง) แผนทีนําทางฯ
            (ร่าง) แผนปฏิบตักิารขบัเคลือนศักยภาพการดาํเนินงานตามแผนทีนําทาง
            การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ 
(แนวทางการจดัการเชิงสถาบัน และแนวทางการจดัทําระบบการตรวจวดั 
การรายงาน และการทวนสอบ (MRV))การรายงาน และการทวนสอบ (MRV))

หน่วยงานทีเกียวข้องดาํเนินการจดัทําแผนปฏิบัตกิารลดก๊าซเรือนกระจกของ
หน่วยงานเพือบรรลุเป้าหมาย
ทีกาํหนดไว้ตามแผนทีนําทางฯ
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ 
รวมถงึนํOาเสียอุตสาหกรรม 



มติคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ ครัOงที ๒/๒๕๖๐ 
เมือวนัที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

• มอบหมายหน่วยงานปฏิบัตติามมตคิณะรัฐมนตรี เรือง แผนทีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ                             
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ โดยมอบหมายหน่วยงานรับผดิชอบหลกัจดัทําแผนปฏิบัตกิารลดก๊าซเรือนกระจกของ
หน่วยงานเพือบรรลเุป้าหมายทีกาํหนดไว้ตามแผนทีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓
(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap 2021-2030) ดงันีO

(๑) สาขาพลงังาน มอบหมายให้ สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั(๑) สาขาพลงังาน มอบหมายให้ สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั

(๒) สาขาขนส่ง มอบหมายให้ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั

(๓)  สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ รวมถงึนํOาเสียอุตสาหกรรม มอบหมายให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั

(๔) สาขาการจดัการของเสียชุมชน มอบหมายให้กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม เป็น
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั



• กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• เป็นหน่วยงานกลาง ในการรวบรวมข้อมูลกจิกรรมสําหรับ                     

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์
      จากหน่วยงาน/สถาบันทีเกียวข้อง/โรงงานอุตสาหกรรม

• เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานงานกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมเพือรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกและสิงแวดล้อมเพือรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก

      ในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์

   

     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม



แนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน
ด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

มีหน้าทีรับผดิชอบและดาํเนินการ

Activity Data from 
Industrial Sector

Mitigation from 
Industrial sector

ภาระหน้าที
ทีต้องดําเนินการ Industrial Sector Industrial sector

การดําเนินการ

การลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม
การรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก 

การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

การรายงานข้อมูลกจิกรรม
ทีเกียวข้อง



1. การรายงานข้อมูลกจิกรรม (Activity Data) 
สําหรับภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์

� เตรียมความพร้อมบุคลากรเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลกจิกรรม (Activity Data)                  
สําหรับภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์

� จดัเตรียมรูปแบบและแนวทางในการดาํเนินงานในระยะสัOนและระยะยาว  

 - กาํหนดขอบเขตความเหมาะสมในการกาํหนดประเภทของโรงงานทีเกียวข้อง และข้อมูลทีจาํเป็นในการรายงาน

การบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

 - กาํหนดขอบเขตความเหมาะสมในการกาํหนดประเภทของโรงงานทีเกียวข้อง และข้อมูลทีจาํเป็นในการรายงาน

         -  จดัทําระบบการรายงานข้อมูลกจิกรรมและฐานข้อมูลของภาคอุตสาหกรรม

            (ข้อมูลภาคพลงังานในอตุสาหกรรม /ข้อมูลภาคกระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ / ข้อมูลของเสียอตุสาหกรรม)

• นําข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ประกอบการดาํเนินมาตรการทีมีความเชือมโยงกบั                 
การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือง รวมทัOงกาํหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการ ก๊าซเรือนกระจก                    
ในภาคอุตสาหกรรมทีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบับริบทของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ



โครงสร้างองค์กรเพือรองรับการจัดทําบญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ทีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม



การรวบรวมข้อมูลในภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลภาค ข้อมูลภาค
กระบวนการผลติ

ข้อมูลของเสีย
อุตสาหกรรม

ข้อมูลภาค
พลงังาน

ข้อมูลภาค
กระบวนการผลติ

ข้อมูลของเสีย
อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมข้อมูล 
Activity Data ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



การจัดหมวดหมู่ประเภทอุตสาหกรรมทีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ IPCC

2A อุตสาหกรรมอโลหะ 
(Mineral Industry)

2B อุตสาหกรรมเคม ี
(Chemical Industry)

2C อุตสาหกรรมการผลติ
โลหะ (Metal Industry)

2D ผลติภัณฑ์เชื1อเพลงิที5ไม่ได้ 2E อุตสาหกรรม 2F การใช้สารทดแทนสารทาํลาย2D ผลติภัณฑ์เชื1อเพลงิที5ไม่ได้
เป็นพลงังานและตัวทาํละลาย 
(Non-Energy Products from 

Fuel and Solvent Use )

2E อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์ 

(Electronics Industry)

2F การใช้สารทดแทนสารทาํลาย
ชั1นบรรยากาศโอโซน(Products 
Uses as Substitutes for Ozone 

Depleting Substances)

2G อุตสาหกรรมการผลติและ
การใช้อื5น ๆ (Other Product 

Manufacture and Use)

2H อุตสาหกรรมอื5น ๆ 

(Other)



2. การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
 (มาตรการ/ การดาํเนินการ)

11.  .  การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม
     กรมโรงงานอุตสาหกรรมดาํเนินโครงการในด้านสิงแวดล้อมและเกียวข้องกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น 
     โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โครงการอุตสาหกรรมสีเขยีว เป็นต้น

2. การประเมินศักยภาพและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเพือบรรลุเป้าหมาย NDC

- มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาพลงังานและขนส่ง ในกลุ่มมาตรการการใช้พลงังานในอุตสาหกรรม

- มาตรการในการลดก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์- มาตรการในการลดก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์

- มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจดัการของเสียในอุตสาหกรรม
3. จดัทําแผนปฏิบัตกิารลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน เพือบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว้ตามแผนทีนําทางการลดก๊าซเรือน
    กระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓  ในส่วนทีเกียวข้องกบัภาคอุตสาหกรรม และดาํเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
    เพือบรรลุเป้าหมาย
4. รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการ/ผลการดาํเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก
5. การรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานกบักระทรวง
   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพือรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
   ของประเทศ ซึงหน่วยงานดงักล่าวจะต้องดาํเนินการตามโครงสร้างการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก 



การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม 
[NDC ในภาคอุตสาหกรรม]

สาขา มาตรการ ศักยภาพการลด GHG 
ณ ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 

(Mt-CO2)
หน่วยงานรับผดิชอบ

สาขาพลงังาน
และการขนส่ง

การใช้พลงังานในอุตสาหกรรม
1. มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 
    ในอุตสาหกรรม
2. มาตรการใช้พลงังานทดแทนในอุตสาหกรรม
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พพ
/กรอ. กนอ. สผ. อบก.

/กรอ. สศก.  สผ. อบก.

การปรับเปลียนกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม
กรอ. //สาขากระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลติภณัฑ์

การปรับเปลียนกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม
1. มาตรการทดแทนปูนเม็ด

2. มาตรการทดแทน/ปรับเปลียนสารทําความเยน็ 

0.3

0.3

กรอ. //สมอ. สผ. อบก. 
สภาอุตสาหกรรมฯ
กรอ. สผ. พพ. 
/อบก.

สาขาของเสีย

การจดัการนํOาเสีย
1. มาตรการเพิมการผลติก๊าซชีวภาพจากนํOาเสีย

อุตสาหกรรมด้วยการนําก๊าซมีเทนกลบัมาใช้
ประโยชน์

2. มาตรการจดัการนํOาเสียอุตสาหกรรมอืนๆ

0.7*

*รวมมาตรการจัดการ 
นํOาเสียชุมชน

กนอ. กรอ. พพ.
/คพ. สผ. อบก.

กรอ.
/สผ. อบก.



หน่วยงานรับผดิชอบหลกัจัดทาํแผนปฏิบตัิการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานเพือบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว้
แผนทีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓

(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap 2021-2030) 
[ภาคอุตสาหกรรม]

สาขา มาตรการ ศักยภาพการลด GHG 
ณ ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 

(Mt-CO2)
หน่วยงานรับผดิชอบ

สาขาพลงังาน
และการขนส่ง

การใช้พลงังานในอุตสาหกรรม
1. มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 
    ในอุตสาหกรรม
2. มาตรการใช้พลงังานทดแทนในอุตสาหกรรม

11
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สํานักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน

2. มาตรการใช้พลงังานทดแทนในอุตสาหกรรม 32
สาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลติภณัฑ์

การปรับเปลียนกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม
1. มาตรการทดแทนปูนเม็ด
2. มาตรการทดแทน/ปรับเปลียนสารทําความเยน็ 

0.3
0.3

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สาขาการจัดการ
ของเสีย

การจดัการนํOาเสีย
1. มาตรการเพิมการผลติก๊าซชีวภาพจากนํOาเสีย

อุตสาหกรรมด้วยการนําก๊าซมีเทนกลบัมาใช้
ประโยชน์

2. มาตรการจดัการนํOาเสียอุตสาหกรรมอืนๆ

0.7*

*รวมมาตรการจดัการ 
นํOาเสียชุมชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



การรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพือรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ซึงหน่วยงานดงักล่าวจะต้องดาํเนินการตามโครงสร้างการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก 

ระดบัประเทศระดบัประเทศ ระดบักระทรวงระดบักระทรวง

คณะกรรมการนโยบายเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องพจิารณา ดงันีO

• มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทีเกียวข้อง

• วธิีการคาํนวณการลดก๊าซเรือนกระจก

• โครงสร้างกระบวนการ MRV สําหรับ
ข้อมูลกจิกรรม

• ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ

คณะกรรมการนโยบายเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการการเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
                      ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน

 คณะทํางานจดัทําแผนการลด
                                        ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ



การแบ่งหมวดหมู่ของการรายงาน การแบ่งหมวดหมู่ของการรายงาน GHG GHG ของประเทศตามแนวทาง ของประเทศตามแนวทาง IPCCIPCC

1. หมวดพลงังาน (Energy)
2. หมวดกระบวนการผลติและการใช้ผลติภณัฑ์ Industrial 

Process & Product Uses, IPPU)
3. หมวดการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ทีดนิ (Agriculture, 

Forest & Other Land Use, AFOLU)
4. หมวดของเสีย (Waste)

คู่มอื IPCC 2006

4. หมวดของเสีย (Waste)

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/

การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดบัประเทศ 
National Inventory)



พลงังาน (Energy)
1A: เผาไหม้เชืOอเพลงิ
        (Fuel Combustion Activities)

1A1: อุตสาหกรรมพลงังาน (Energy Industries)

1A2: อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (Manufacturing Industries and Construction)

1A3: การขนส่ง (Transportation)

1A4: อืนๆ (Other Sectors)

1A5: ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (Not Specified)

1B: กลุ่มแก๊สทีรัวซึมจากเชืOอเพลงิ 
        (Fugitive Emissions from Fuels)

1B1: เชืOอเพลงิแข็ง (Solid Fuels) (คํานวณเฉพาะการ รัวซึมของมีเทนจากกระบวนการผลติเท่านัOน)

การแบ่งหมวดของพลงังาน กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ และของเสีย 

        (Fugitive Emissions from Fuels)
1B2: นํOามันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas) (คํานวณเฉพาะการรัวซึมของมีเทนจาก  
         กระบวนการผลติเท่านัOน โดยไม่รวมปริมาณนํOามันและก๊าซธรรมชาติทีใช้เป็นพลงังานปฐมภูมิ   
         ในกระบวนการผลติและการใช้นํOามันเป็นเชืOอเพลงิในการขนส่ง)
1B3: Other emissions from energy production

1C: การขนส่งและการกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์    
        (Carbon Dioxide Transport and Storage)

1C1: การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ (Transport of CO2)

1C2: การฉีดและการกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Injection and Storage)

1C3: Other



การแบ่งหมวดของพลงังาน กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ และของเสีย 

กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use)

2A: อุตสาหกรรมอโลหะ (Mineral Products) 2A1: การผลติปูนซีเมนต์ (Cement Production)
2A2: การผลติปูนขาว (Lime Production)
2A3: การผลติแก้ว (Glass Production)
2A4: อุตสาหกรรมทีมีการใช้คาร์บอเนต (Other Process Uses of Carbonates)
2A5: อืน ๆ (Other) 

2B: อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) 2B1: การผลติแอมโมเนีย (Ammonia Production)
2B2: การผลติกรดไนตริก (Nitric Acid Production)
2B3: การผลติกรดอะพดิิก (Adipic Acid Production)2B3: การผลติกรดอะพดิิก (Adipic Acid Production)
2B4: การผลติกรดคาร์โปแลคตัม  ไกลออกซอล และไกลออกซิลคิ (Caprolactam, Glyoxal and 
Glyoxylic Acid Production)

2B6: การผลติไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide Production)
2B7: การผลติโซดาแอช (Soda Ash Production)
2B8: การผลติปิโตรเคมีและคาร์บอนแบลค็ (Petrochemical and Carbon Black Production)

2B9: การผลติฟลูออโรเคมีคัล (Fluorochemical Production)
2B10: อืน ๆ (Other)



กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use)
2C: อุตสาหกรรมการผลติโลหะ

(Metal Production)
2C1: การผลติเหลก็และเหลก็กล้า (Iron and Steel Production)
2C2: การผลติเฟอโรอลัลอยส์ (Ferroalloys Production)

2C3: การผลติอลูมิเนียม (Aluminium Production)

2C4: การผลติแมกนีเซียม (Magnesium Production)

2C5: การผลติตะกัว (Lead Production)

2C6: การผลติสังกะสี (Zinc Production)

2C7: อืน ๆ (Other)
2D: ผลติภัณฑ์เชืOอเพลงิทีไม่ได้เป็นพลงังานและตัวทาํละลาย 2D1: การใช้สารหล่อลืน (Lubricant Use)

การแบ่งหมวดของพลงังาน กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ และของเสีย 

2D: ผลติภัณฑ์เชืOอเพลงิทีไม่ได้เป็นพลงังานและตัวทาํละลาย 
(Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use)

2D1: การใช้สารหล่อลืน (Lubricant Use)
2D2: การใช้พาราฟินแว๊กซ์ (Paraffin Wax Use)
2D3: การใช้ตัวทาํละลาย (Solvent Use)
2D4: อืน ๆ (Other)

2E: อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
(Electronics Industry)

2E1: อุตสาหกรรมผลติวงจรรวมและเซมิคอนดักเตอร์(Integrated Circuit 
or Semiconductor)

2E2: อุตสาหกรรมผลติจอภาพ TFT (TFT Flat Panel Display)
2E3: อุตสาหกรรมผลติเซลล์แสงอาทติย์ (Photovoltaics)
2E4: อุตสาหกรรมผลติของเหลวสําหรับถ่ายโอนความร้อน 

(Heat Transfer Fluid)
2E5: อืน ๆ (Other)



กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use)
2F: การใช้สารทดแทนสารทําลายชัOนบรรยากาศโอโซน   
       (Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting 
         Substances)

2F1: อุตสาหกรรมผลติตู้เยน็และเครืองปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)
2F2: อุตสาหกรรมสารเป่าโฟม (Foam Blowing Agents)
2F3: อุตสาหกรรมผลติสารป้องกนัเพลงิ (Fire Protection)

2F4: อุตสาหกรรมผลติสารแอโรซอล (Aerosols)
2F5: อุตสาหกรรมผลติตัวทาํละลายอนิทรีย์ (Solvents)

2F6: อืน ๆ (Other Applications)

2G: อุตสาหกรรมการผลติและการใช้อืน ๆ
       (Other Product Manufacture and Use)

2G1: อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment)

2G2: การใช้สาร SF6 และ PFCs จากการใช้ผลติภัณฑ์อืน (SF6 and PFCs from Other Product 
Uses)

2G3: การใช้ N O ในผลิตภัณฑ์อืน (N O from Product Uses)

การแบ่งหมวดของพลงังาน กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ และของเสีย 

Uses)
2G3: การใช้ N2O ในผลิตภัณฑ์อืน (N2O from Product Uses)

2G4: อืน ๆ (Other)

2H: ผลติภัณฑ์อืน ๆ
       (Other Products)

2H1: อุตสาหกรรมกระดาษและเยือกระดาษ (Pulp and Paper Industry)

2H2: อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม (Food and Beverage Industry)

2H3: อืน ๆ (Other)



ของเสีย (Waste)
4A: กลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย

(Solid Waste Disposal on Land)
4A1: พืOนทีฝังกลบ (Managed Waste Disposal Sites )

4A2: พืOนทีเปิดโล่ง (Unmanaged Waste Disposal Sites)

4A3: Uncategorised Waste Disposal Sites

4B: กลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยโดยวธิีทางชีวภาพ
       (Biological Treatment of Solid Waste)

-

4C: การเผาขยะในเตาเผาและเผาในทีโล่ง 
       (Incineration and Open Burning of Waste)

4C1: การเผาในเตาเผา (Waste Incineration)

การแบ่งหมวดของพลงังาน กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ และของเสีย 

       (Incineration and Open Burning of Waste)
4C2: การเผาในทีโล่ง (Open Burning of Waste)

4D: การบําบัดนํOาเสีย 
(Wastewater Treatment and Discharge)

4D1: ขยะชุมชน (Municipal Waste)

4E:  อืนๆ
(Other)



การจัดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมกบัการแบ่งกลุ่มตามคู่มอื IPCC 2006
กลุ่ม ประเภท ประเภทโรงงาน จํานวนโรงงาน

ทัOงหมด
จํานวนโรงงาน

ทีเข้าข่าย

2A อุตสาหกรรมอโลหะ 47 (1), 47(2), 54, 55, 56, 57(1), 58, 77(1), 77(2), 
74(3)

10,635 583

2B อุตสาหกรรมเคมี 42(1), 44, 48(6), 50(3), 106 1,197 62

2C อุตสาหกรรมโลหะ 59, 60, 105 2,423 234

2D อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เชืOอเพลงิทีไม่ได้ใช้
เป็นพลงังานและการใช้ตัวทาํละลาย

42(1), 45(1), 45(2), 45(3), 48(1), 48(3), 48(5), 50(4) 1,726 521

2E อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 42(1), 69, 71, 72, 73, 74(5) 3,046 86

2F อุตสาหกรรมซึงมีการการใช้สารทดแทน 44, 45(1), 53(1), 53(4), 53(5), 53(6), 57(3), 64(1), 70, 9,615 1312F อุตสาหกรรมซึงมีการการใช้สารทดแทน
สารทาํลายชัOนบรรยากาศโอโซน

44, 45(1), 53(1), 53(4), 53(5), 53(6), 57(3), 64(1), 70, 
71, 77(2), 91(1)

9,615 131

2G อุตสาหกรรมผลติสินค้าอืนๆ และ
อุตสาหกรรมทีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้วตัถุดิบ 

47(3), 71, 72, 74(3), 81(2), 81(3) 2,526 111

2H อุตสาหกรรมผลติสินค้าอืนๆ
2H1 อุตสาหกรรมผลติเยือและกระดาษ 38(1), 38(2) 92 89

2H2 อุตสาหกรรมผลติอาหารและเครืองดืม 4(3), 4(5), 4(6), 6(3), 6(5), 7(1), 7(5), 9(4), 10(1), 
10(2), 11(2), 11(3), 11(4), 11(5), 11(7), 12(2), 15(1), 
15(2), 16, 17, 18, 19(1), 19(2)

3,647 2,377

รวม 34,907 4,194



• 2A1  การผลติปูนซีเมนต์ (Cement Production)
        แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในขั5นตอนการเผาวตัถุดิบที�มี

องคป์ระกอบของคาร์บอเนต (CO3) เช่น หินปูน (Limestone: CaCO3) แมกนีไซด ์(Magnesite: MgCO3) โดโลไมต ์
(Dolomite: CaMg(CO3)2) เป็นตน้ เพื�อใหไ้ดปู้นขาว (CaO) แต่ส่วนใหญ่วตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต์

        ในประเทศไทย คือ หินปูน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = ข้อมูลกจิกรรม x ค่าสัมประสิทธิlการปล่อย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถคาํนวนไดจ้าก

        ในประเทศไทย คือ หินปูน

CaCO3 + heat ���� CaO + CO2

        ส่วนองคป์ระกอบอื�น ๆ ที�มีปนอยูเ่ลก็นอ้ยในวตัถุดิบ เช่น แมกนีไซด ์(Magnesite: MgCO3) เมื�อเผาไหมจ้ะ   

            เกิดปฏิกิริยาทางเคมีดงัต่อไปนี5

MgCO3 + heat ���� MgO + CO2



ระดบัการ
คาํนวณ (Tier)

สมการคาํนวณ
(Equation)

ข้อมูลกจิกรรม

1 CO2 Emission  = [ΣΣΣΣ(Mci×××× Ccli) – Im + Ex] 
×××× EFclc

CO2 Emission  = ปริมาณการปล่อย CO2 จากการผลติปูนเมด็ (ตนั)
Mcl = ปริมาณการผลติปูนซีเมนต์ (ตนั)
Ccli = สัดส่วนปูนเมด็ในปูนซีเมนต์
Im = ปริมาณการนําเข้าปูนเมด็ (ตนั)
Ex = ปริมาณการส่งออกปูนเมด็ (ตนั)
EFclc = ค่าสัมประสิทธิlการปล่อยก๊าซ CO2 จากการผลติปูนเมด็  (ตนั/ตนัปูนเมด็)

2 CO2 Emission  = Mcl×××× EFcl×××× CFckd CO2 Emission = ปริมาณการปล่อย CO2 จากการผลติปูนเมด็ (ตนั)
Mcl = ปริมาณการผลติปูนเมด็ (ตนั)
EFcl = ค่าสัมประสิทธิlการปล่อย CO2 ของการผลติปูนเมด็ 1 ตนั
CFckd = ค่าปรับแก้สําหรับฝุ่นทีหลุดรอดจากกระบวนการเผาปูนซึงโดยทัวไปมคี่าเท่ากบั 1.02

3 CO2 Emission  = ΣΣΣΣ(EFi××××Mi ×××× Fi) - Md×××× CO2 Emission  = ปริมาณการปล่อย CO2 จากการผลติปูนซีเมนต์ (ตนั)

ตารางข้อมูลกจิกรรมและสมการการคาํนวณของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

3 CO2 Emission  = (EFi Mi Fi) - Md

Cd×××× (1-Fd) ×××× EFd+ ΣΣΣΣk(Mk×××× Xk×××× EFk)
CO2 Emission  = ปริมาณการปล่อย CO2 จากการผลติปูนซีเมนต์ (ตนั)
EFi = ค่าสัมประสิทธิlการปล่อย CO2 สําหรับคาร์บอเนตชนิด I (ตนั CO2/ตนัคาร์บอเนต)
Mi = ปริมาณของคาร์บอเนตชนิด i ทีใช้ในการผลติปูนซีเมนต์ (ตนั)
Fi = สัดส่วนของคาร์บอเนตชนิด i ทีใช้ในการเผา
Md = ปริมาณของ CKD ทีไม่ได้นํากลบัมาใช้ใหม่ในเตาเผา (ตนั)
Cd = สัดส่วนโดยนํOาหนักของคาร์บอเนตใน CKD ทีไม่ได้นํากลบัมาใช้ใหม่ในเตาเผา
Fd = อตัราส่วน CKD ทีถูกเผาสมบูรณ์ทีไม่ได้นํากลบัมาใช้ใหม่ในเตาเผา
EFd = ค่าสัมประสิทธิlการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สําหรับคาร์บอเนตทีไม่ถูกเผาใน CKD และ
ไม่ได้นํากลบัมาใช้ใหม่ในเตาเผา
 (ตนั CO2/ตนัคาร์บอเนต)
Mk = นํOาหนักหรือมวลของอนิทรีย์คาร์บอน หรือวสัดุทีมสี่วนผสมของคาร์บอน (Carbon-Bearing) ใน
วตัถุดบิทีไม่ใช่เชืOอเพลงิ (ตนั)
Xk = สัดส่วนของอนิทรีย์คาร์บอนหรืออนิทรียวตัถุในวตัถุดบิทีไม่ใช่เชืOอเพลงิ
EFk = ค่าสัมประสิทธิlการปล่อย CO2 เคโรเจน (Kerogen) หรือวตัถุดบิเริมต้นชนิดอืน ๆ ทีมคีาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ แต่ไม่ถูกนํามาใช้เป็นเชืOอเพลงิ (ตนั CO2/ตนัคาร์บอเนต)



สูตรเคมี, น้ําหนักสูตรเคมี และสารคาร�บอนไดออกไซต�ของคาร�บอเนต1

สารประกอบคาร�บอเนต ชื่อสาร น้ําหนักสูตรเคมี ค"าสัมประสิทธิ์
(ตัน CO2/ตันคาร�บอเนต)2

CaCO3 แคลไซต์ (Calcite)3 หรือ อะราโกไนต์ (Aragonite) 100.0869 0.43971

MgCO3 แมกนีไซต์ (Magnesite) 84.3139 0.52197

CaMg(CO3)2 โดโลไมต์3 (Dolomite) 184.4008 0.47732

FeCO3 ซิเดอไรท์ (Siderite) 115.8539 0.37987

Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 แองเคอไรต์4 (Ankerite) 185.0225−215.6160 0.40822−0.47572

MnCO3 โรโดโครไซต์ (Rhodochrosite) 114.9470 0.38286

ตารางค่าสัมประสิทธิlการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารประกอบคาร์บอเนตชนิดต่างๆ 

MnCO3 โรโดโครไซต์ (Rhodochrosite) 114.9470 0.38286

Na2CO3 โซเดยีมคาร์บอเนต หรือ โซดาแอช 106.0685 0.41492

แหล่งทีมา : CRC Handbook of Chemistry and Physics ปี 2004
1 ผลการคาํนวณสุดท้าย (เช่น การประเมนิการปล่อยก๊าซ CO2) ควรเป็นเลขทศนิยมไม่เกนิ 2 ตาํแหน่ง
2 สัดส่วนของการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นค่าจากการตัOงสมมติฐานว่าเกิดการเผาสมบูรณ์ เช่น 1 ตัน ของแคลไซต์ทีถูกเผา ทําให้เกิดค่าสัมประสิทธิlการปล่อย CO2 เท่ากับ 
0.43971 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
3 แคลไซต์เป็นส่วนผสมแร่หลักในหินปูน เช่นเดียวกับหินปูนประเภททีมีแมกนีเซียมสูง (High-magnesium) หรือหินปูนโดโลมิติก (Dolomitic limestone) แต่แคลไซต์มี
ส่วนผสมของธาตุ Mg และ Ca เลก็น้อย เมือเทยีบกบัปริมาณ Ca ทีมอียู่สูง จงึใช้สูตรทางเคมเีป็น CaCO3 
4  ในแองเคอร์ไรต์ (Ankerite) สันนิษฐานว่ามสี่วนผสมของเหลก็ (Fe), แมกนีเซียม (Mg) และแมงกานีส (Mn) ปนอยู่น้อยกว่าร้อยละ 1



หมวดพลงังาน (Energy)
การใช้เชืOอเพลงิสําหรับเผาไหม้ในกระบวนการผลติ
(คาํแนะนํา: กรอกเฉพาะข้อมูลการใช้พลงังานที�มีการเผาไหม้โดยตรงของอุปกรณ์ เช่น เตาเผา เตาอบ หม้อไอนํ)า เป็นต้น โดยแยกตามชนิดของ
เชื)อเพลงิที�ใช้

ชนิดเชืOอเพลงิ ค่าความร้อน 
(เมกะจูล/
หน่วย)

หน่วยของ
เชืOอเพลงิ

อุปกรณ์/เครืองจกัรที 1 . เตาเผา
ปูนซีเมนต์ (รวมทุกเตาเผา)

อุปกรณ์/เครืองจกัรที 2 
............................

อุปกรณ์/เครืองจกัรที 3 
............................

ปริมาณเชืOอเพลงิ ปริมาณเชืOอเพลงิ ปริมาณเชืOอเพลงิ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

นํOามนัเบนซิน  ลติร         

นํOามนัเตา  ลติร          

นํOามนัดเีซล  ลติร          

แอลพจีี  ลติร          

แอนทราไซด์  ตนั          

แบบสอบถามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมวดพลังงาน

แอนทราไซด์  ตนั          

ถ่านโค๊ก  ตนั          

ถ่านบิทูมนิัส  ตนั          

ถ่านซับบิทูมนิัส  ตนั          

ลกิไนต์  ตนั          

ก๊าซธรรมชาติ  ลบ. ฟุต
มาตรฐาน

         

เศษไม้ขีOเลือย  ตนั          

กระดาษ (Paper, Carton)  ตนั          

อาหารสัตว์ (Animal Meal)  ตนั          

อืนๆ (โปรดระบุ)            



กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use, IPPU)
(คาํแนะนํา: กรอกข้อมูลการผลติจากระบวนการผลติทุกข้อมูลที� โรงงานมีการจดัเกบ็)   

การประเมนิในระดบัที 1 (Tier 1)
รายการ หน่วย ปี พ.ศ. ทีมาข้อมูล

2557 2558 2559
1. ปริมาณการผลติปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตนั/ปี    
1.1 สัดส่วนปูนเมด็ในปูนซีเมนต์ ไม่มหีน่วย     
2. ปริมาณการผลติปูนซีเมนต์ผสม ตนั/ปี    
2.1 สัดส่วนปูนเมด็ในปูนซีเมนต์ ไม่มหีน่วย     
3. ปริมาณการผลติผลติภณัฑ์อืนๆ (ระบุ) ............. ตนั/ปี    

3.1 สัดส่วนปูนเมด็ในปูนซีเมนต์ ไม่มหีน่วย     

แบบสอบถามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมวดกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์

3.1 สัดส่วนปูนเมด็ในปูนซีเมนต์ ไม่มหีน่วย     
4. ปริมาณการนําเข้าปูนเมด็ ตนั/ปี     
5. ปริมาณการส่งออกปูนเมด็ ตนั/ปี     
การประเมนิในระดบัที 2 (Tier 2)

รายการ หน่วย ปี พ.ศ. ทีมาข้อมูล
2557 2558 2559

1. ปริมาณการผลติปูนเมด็ทีผลติ ตนั/ปี     



กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use, IPPU)
(คาํแนะนํา: กรอกข้อมูลการผลติจากระบวนการผลติทุกข้อมูลที� โรงงานมีการจดัเกบ็)   

 การประเมนิในระดบัที 3 (Tier 3)
รายการ หน่วย ปี พ.ศ. ทีมาข้อมูล

2557 2558 2559
1. ปริมาณวตัถุดบิคาร์บอเนต      
    1.1  - หินปูน (Limestone) ตนั/ปี    
          - % คาร์บอเนตในหินปูน (วดัในรูปของ CaO) %    
    1.2  - โดโลไมต์ (Dolomite) ตนั/ปี    
          - % คาร์บอเนตในหินปูน (วดัในรูปของ CaO) %    
    1.3  - อืนๆ (ระบุ) .............................................. ตนั/ปี    
          - % คาร์บอเนตในวตัถุดบิ %    
    1.4  - อืนๆ  (ระบุ) ............................................. ตนั/ปี    

แบบสอบถามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมวดกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์

    1.4  - อืนๆ  (ระบุ) ............................................. ตนั/ปี    
          - % คาร์บอเนตในวตัถุดบิ %    
    1.5  - อืนๆ  (ระบุ) .............................................. ตนั/ปี    
          - % คาร์บอเนตในวตัถุดบิ %     
2. สัดส่วนการเผาไหม้ของคาร์บอเนตทีใช้ในการผลติปูนเมด็ (Fi) ไม่มหีน่วย     

3. ปริมาณ CKD ทีไม่ได้นํากลบัมาใช้ใหม่ในเตาเผา (Md) ตนั/ปี     

4. สัดส่วนของคาร์บอเนตใน CKD ทีไม่ได้กลบัไปใช้ใหม่ใน
เตาเผา (Cd)

ไม่มหีน่วย     

5. สัดส่วน CKD ทีถูกเผาสมบูรณ์ทีไม่ได้นํากลบัมาใช้ใหม่ใน
เตาเผา

ไม่มหีน่วย     

6. สัดส่วน นน. หรือมวลของวตัถุดบิอนิทรีย์หรือวตัถุดบิอืนๆ ที
มอีงค์ประกอบของคาร์บอนผสมอยู่ในวตัถุดบิก่อนเผา (Mk)

ไม่มหีน่วย     

7. สัดส่วนของคาร์บอนในวตัถุดบิทีนํามาเผา (Xk) ไม่มหีน่วย     



หมวดของเสีย (Waste)    

1 การกาํจดัขยะ เช่น การทาํหลุมฝังกลบ เป็นต้น (เฉพาะทีมกีารฝังกลบภายในโรงงานเท่านัOน)
(คาํแนะนํา: โปรดระบุประเภทการกาํจดัขยะของโรงงาน และทาํเครื�องหมาย  ในช่องว่าง )
              หลุมฝังกลบแบบไม่ใชอ้ากาศ                            หลุมฝังกลบแบบกึ�งใชอ้ากาศ                              ไม่มีระบบกาํจดั/ขยะสูงเกิน 5 เมตร
             ไม่มีระบบกาํจดั/ขยะสูงเกิน 5 เมตร                   อื�นๆ...........................................

ข้อมูลขยะ หน่วย ปี พ.ศ. หมายหตุ *
2557 2558 2559

1. ปริมาณขยะทีกาํจดั ตนั     
2. สัดส่วนคาร์บอนอนิทรีย์ทีมอียู่ในขยะ ไม่มหีน่วย     
3. ปริมาณคาร์บอนอนิทรีย์ทีสะสมในพืOนทีกาํจดัขยะ ณ สิOนสุดปีทีกรอกข้อมูล ตนั     
4. ปริมาณคาร์บอนอนิทรีย์ทีสะสมในพืOนทีกาํจดัขยะ ณ สิOนสุดปีทีแล้ว ตนั     
2. การบําบัดขยะด้วยวธิีทางชีวภาพ เช่น การทาํปุ๋ ยหมกั เป็นต้น (เฉพาะทีมกีารบําบดัภายในโรงงานเท่านัOน) คาํแนะนํา: โปรดะบุปริมาณขยะที�มีการบําบัดของโรงงาน)
          ย่อยสลายเอง              ย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศในเตา
ปฏิกรณ์ ข้อมูลขยะ หน่วย ปี พ.ศ. หมายหตุ *

แบบสอบถามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมวดขยะและของเสีย

2557 2558 2559
การปล่อยก๊าซมเีทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  
1. ปริมาณขยะอนิทรีย์ ตนั     
2. ปริมาณก๊าซมเีทนทีนํากลบัมาใช้ประโยชน์ (เช่น พลงังาน หรือ เผาทาํลาย) ตนั CH4     
3. การกาํจดัขยะด้วยเตาเผาและการเผาในทีโล่ง (เฉพาะทีมกีารเผาทาํลายภายในโรงงานเท่านัOน)
(คาํแนะนํา: โปรดระบุประเภทการกาํจดัของโรงงาน และทาํเครื�องหมาย        ในช่องว่าง ) 
          ขยะชุมชน                 ขยะอนัตรายจากอุตสาหกรรม                 ขยะตดิเชืOอ                 กากตะกอนจากการบําบัดนํOาเสีย
        ข้อมูลขยะ หน่วย ปี พ.ศ. หมายหตุ *

2557 2558 2559

1. ปริมาณขยะ (นํOาหนักเปียก) ทีนําไปเผา ตนั     

2. สัดส่วนของนํOาหนักแห้งในขยะเปียกทีนําไปเผา ไม่มหีน่วย     

3. สัดส่วนคาร์บอนในนํOาหนักแห้งของขยะ ไม่มหีน่วย     

4. สัดส่วนของคาร์บอนจากฟอสซิลต่อคาร์บอนทัOงหมดในขยะแห้ง ไม่มหีน่วย     

5. ตวัประกอบการเกดิออกซิเดชันจากการเผาไหม้ในขยะแห้ง ไม่มหีน่วย     



แบบสอบถามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมวดขยะและของเสีย

ข้อมูลนํOาเสีย หน่วย ปี พ.ศ. หมายหตุ *
2557 2558 2559

การปล่อยก๊าซมเีทน (CH4)  
1. ปริมาณการผลติของผลติภัณฑ์ทัOงหมด ตนั/ปี     
2. ปริมาณนํOาเสียทีเข้าระบบ ลบ.ม./ปี     
3. ค่า COD ของนํOาเสียทีเข้าระบบ กโิลกรัม COD/ลบ.ม.     
4. ปริมาณสารอนิทรีทีแยกออกในรูปตะกอนหรือสลดัจ์ กโิลกรัม COD     
5. ปริมาณก๊าซมเีทนทีนํากลบัมาใช้ประโยชน์ กโิลกรัม CH4     

ระบบการนําก๊าซชีวภาพกลบัไปใช้
       ใช้เป็นพลงังาน                         เผาทาํลาย

        
 ไม่มรีะบบการผลติก๊าซชีวภาพ



กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอาํนาจและหน้าทีดาํเนินตามกฎหมาย ดงันี5

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
       พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบยีนเครืองจักร
     พระราชบญัญตัิจดทะเบยีนเครืองจักร พ.ศ. 2514

กฎหมายว่าด้วยวตัถุอนัตราย
       พระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535        พระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
       พระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2544 
       พระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2551 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัการใช้สารระเหย 
      พระราชกาํหนดป้องกนัการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดาํเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี
       พระราชบญัญัติคุ้มครองการดาํเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคม ีพ.ศ. 2545



บริการข้อมูล

• โรงงานทีได้รับอนุญาตประกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรม รวมถึงสถิติโรงงาน
ทีได้รับอนุญาตฯ รายเดือน และรายปี ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535ข้อมูลโรงงาน

• การจดทะเบียนกรรมสิทธิl การจํานองไถ่ถอนเครืองจักรตามพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครืองจักร พ.ศ. 2514ข้อมูลเครืองจักร การจดทะเบียนกรรมสิทธิl การจํานองไถ่ถอนเครืองจักรตามพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครืองจักร พ.ศ. 2514ข้อมูลเครืองจักร

• การประกอบการทางอตุสาหกรรมทีเกียวข้องกบัวตัถุอนัตรายในเรืองของการ
ผลติ นําเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองของสถานประกอบการทีได้รับ
อนุญาตจากกรอ. ตามพระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 

ข้อมูลวตัถุอนัตราย



กฎหมายทีเกียวข้อง (การจัดทาํรายงานการระบายสารมลพษิ)
• รว. 1 - 3
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง การจดัทาํ

รายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิทีระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2558  

• รว. 3/1
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง กาํหนด 

หลกัเกณฑ์ และวธิีการปฏิบัตใินการตรวจสอบและ 
ควบคุมการรัวซึมของสารอนิทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิทีระบายออกจากโรงงาน
(แบบ รว.1, รว.2, รว.3, รว.3/1)

โรงงาน พ.ศ. 2558  

• ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือง แบบรายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพษิทีระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2559

ควบคุมการรัวซึมของสารอนิทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์
ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

• ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือง การรายงาน
ผลการตรวจวดัการรัวซึมของสารอนิทรีย์ระเหยจาก
อุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556



แบบรายงานข้อมูลทัวไป (แบบ รว. 1)
• 1. รายละเอยีดเกียวกบัโรงงาน

• 2. การผลติ

                 2.1 รายการวตัถุดิบหลกั

                 2.2 รายการผลติภัณฑ์

                 2.3 วตัถุพลอยได้

• 3. แหล่งนํOาดิบเพือใช้ในโรงงาน

• 4. แหล่งกาํเนิดนํOาเสีย 

• 4.1 สําหรับโรงงานทัวไป

• แบบรายงานมลพษิน้�า (แบบ รว. 2)
          (1 แบบรายงานต่อ 1 ระบบบําบัดนํOาเสีย)

• 1. รายละเอยีดเกียวกบัโรงงาน

• 2. ข้อมูลระบบบําบัดนํOาเสีย

• 3. การจัดการนํOาทีออกจากระบบบาบําบัดน้�าเสีย

• 4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํOาเสีย

• 5. ชือสารเคมี/สารชีวภาพทีใช้ในระบบบําบัดนํOาเสีย

• 6. ตารางรายงานผลวเิคราะห์ปริมาณสารมลพษิในตัวอย่างนํOา
เสียก่อนเข้าระบบบําบัดนํOาเสีย

• 7. ตารางรายงานผลวเิคราะห์ปริมาณสารมลพษิในตัวอย่างนํOาทิOง• 4.1 สําหรับโรงงานทัวไป

• 4.2 สําหรับโรงงานบําบัดน้�าเสีย หรือ ประเภทหรือชนิด
ของโรงงานลาํดับที 101

• 5. การจัดการนํOาเสีย (แยกรายงานแต่ละระบบบําบัดนํOาเสีย
ตามแบบ รว.2)

• 6. ปล่องระบายมลพษิอากาศ (แยกรายงานแต่ละปล่องตาม
แบบ รว.3 โดยไม่รวมหอเผาทิOง)

• 7. บุคลากรด้านสิงแวดล้อม

• 8. ปัญหา อปุสรรค และวธิีการแก้ไข

• 7. ตารางรายงานผลวเิคราะห์ปริมาณสารมลพษิในตัวอย่างนํOาทิOง
หรือนํOาเสียทีระบายออกนอกรงงาน (แยกรายงานแต่ละจุดระบาย)

• 8. ตารางรายงานผลวเิคราะห์ปริมาณสารมลพษิในตัวอย่างนํOาใน
บ่อสุดท้ายกรณไีม่มีการระบายออกนอกโรงงาน

• 9.ปัญหา อุปสรรค และวธิีการแก้ไข



• แบบรายงานมลพษิอากาศ (แบบ รว. 3) 
           (1 แบบรายงานต่อ 1 ปล่อง) 

• 1. รายละเอยีดเกียวกบัโรงงาน

• 2. ข้อมูลปล่องระบายมลพษิอากาศ

               2.1 ข้อมูลทางกายภาพของปล่องระบายมลพษิอากาศ

                2.2 ข้อมูลการระบายมลพษิอากาศ

• 3. การใช้งานปล่องระบายมลพษิอากาศ

• 4. แหล่งทีมาของสารเจือปน

• 5. การใช้เชืOอเพลงิ

• 6. ข้อมูลระบบบําบัดมลพษิอากาศ

• 7. ตารางรายงานผลการวเิคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที• 7. ตารางรายงานผลการวเิคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที
ระบายออกจากปล่องของโรงงาน

• 8. ตารางรายงานผลการระบายสารเจือปนในอากาศทีระบายออก
จากปล่องของโรงงานทีถูกกาํหนด ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA)

• 9. ปัญหา อุปสรรค และวธิีการแก้ไข

• ขัOนตอนการจัดทาํรายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิทีระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม (รว.1-3,3/1)

• ขัOนตอนการส่งรายงานแบบ รว.1-3,3/1 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

http://hawk.diw.go.th/eis/



แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน

แบบ ร.ง. 3 (คําขอรับใบอนุญาต/ขยายโรงงาน
แบบ ร.ง. 3/1 (คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน)

แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน
แบบฟอร์มเกียวกบัวสัดุทีไม่ใช้แล้ว
แบบฟอร์มเกียวกบัสิงแวดล้อมโรงงาน
แบบฟอร์มเกียวกบัวตัถุอนัตราย
แบบฟอร์มเกียวกบัความปลอดภยั หม้อนํOา/ก๊าซ
แบบฟอร์มทะเบียนเครืองจกัร
แบบฟอร์มคาํขอขึOนทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัตกิาร

แบบ ร.ง. 3/1 (คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน)
แบบ ร.1. 3/2 (คําขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกจิการโรงงานจําพวกที 3
แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกจิการโรงงานจําพวกที 2 (ร.ง. 1)
แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกจิการโรงงาน (แบบตรวจ 02)



กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544

-อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 8  วรรคหนึง (7)  และวรรคสองแห่งพระราชบัญญตัโิรงงาน  พ.ศ. 2535

-ให้ผู้ประกอบกจิการโรงงานจาํพวกที 2  หรือจาํพวกที 3  ตามมาตรา 7   แห่งพระราชบัญญตัโิรงงาน  พ.ศ. 2535    

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544

-ให้ผู้ประกอบกจิการโรงงานจาํพวกที 2  หรือจาํพวกที 3  ตามมาตรา 7   แห่งพระราชบัญญตัโิรงงาน  พ.ศ. 2535    
  ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานทีระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนีO  แจ้งข้อมูลทีจาํเป็นเกียวกบัการประกอบกจิการโรงงาน      
  ดงัต่อไปนีO

(1)  แจ้งข้อมูลรายเดอืนตามแบบ  ร.ง. 8  ภายในวนัที  10  ของเดอืนถดัไป
(2)  แจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ  ร.ง. 9   ภายในเดอืนเมษายนของปีถดัไป

- การแจ้งข้อมูลให้กระทําโดยยืนแบบ  ร.ง. 8  และแบบ  ร.ง. 9   ณ  สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม    
หรือส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร   หรือจดหมายอเีลก็ทรอนิกส์แบบเข้ารหัสลบัตามทีสํานักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมประกาศกาํหนด



แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544

ประกอบด้วยส่วนหลกั ๆ 2 ส่วน คอื
ส่วนที 1  ข้อมูลทัวไปเกียวกบัโรงงานและผู้กรอกแบบสอบถาม
ส่วนที 2  ข้อมูลเกียวกบัการประกอบการผลติ

ส่วนที 1  ข้อมูลทัวไปเกียวกบัโรงงานและผู้กรอกแบบสอบถาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535
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ส่วนที 2  ข้อมูลเกียวกบัการประกอบการผลติ  (5 ตาราง)

ตารางที 1   สินค้า (จํานวน)
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กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544
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ตารางที  2   สินค้าสําเร็จรูป (มูลค่า)           

แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535
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ตารางที  4  วตัถุดบิคงคลงั ณ สิOนเดอืน 

ตารางที  3   แรงงาน

แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535

ตารางที  4  วตัถุดบิคงคลงั ณ สิOนเดอืน 
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ตารางที  5  ความเห็นต่อภาวะธุรกจิ

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544
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แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544



สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ข้อมูลทีได้รับตอบตามแบบ ร.ง. 8 จะนําไปดําเนินการต่อไปนีO

1. จัดทาํดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ซึงปัจจุบัน สศอ. ได้ดําเนินการจัดทาํดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน 4 ชนิด คือ

-         ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (Production Index) เป็นตัวชีOให้เห็นทศิทางการผลติสินค้าอุตสาหกรรม เป็นรายผลติภัณฑ์ และรายสาขาอุตสาหกรรม

- ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) ชีOทศิทางของระดับการขนส่งสินค้าทัOงภายในประเทศและระหว่างประเทศ

- ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลงั (Finished Goods Inventory Index) จะแสดงระดับการเพิมขึOนหรือลดลงของการสํารองสินค้าเพือมิให้สินค้าขาดตลาด

- ดัชนีอตัราส่วนสินค้าสําเร็จรูปคงคลงั (Inventory Ratio Index) ใช้วดัระดับการเปลียนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปคงคลงัเมือเทยีบกบัการส่งสินค้า

2. จัดทาํดัชนีเพิมเติมอกี 4 ชนิด คือ

- ดัชนีการใช้กาํลงัการผลติ (Capacity Utilization Index) จะชีOให้เห็นแนวโน้มของระดับการใช้กาํลงัการผลติในอุตสาหกรรม

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

แบบ ร.ง. 8 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544

- ดัชนีการใช้กาํลงัการผลติ (Capacity Utilization Index) จะชีOให้เห็นแนวโน้มของระดับการใช้กาํลงัการผลติในอุตสาหกรรม

- ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour Input Index) ซึงจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม

- ดัชนีผลติภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity Index) ซึงจะชีOถึงทศิทางของผลติภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาทีเท่ากนันัOน แรงงานภาคการผลติ
สามารถผลติสินค้าได้จํานวนมากขึOนหรือลดลงเมือเทยีบกับเดือนฐาน

- ดัชนีวตัถุดิบคงคลงั (Raw Material Inventory Index) ซึงจะเป็นประโยชน์ด้านการวางแผนการผลติและการตลาดสาํหรับท่านผูป้ระกอบการที�ผลิตวตัถุดิบขาย
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้สาํเร็จรูปนั5น เป็นตน้

 3. จัดทาํกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) มีข้อมูลพืOนฐานทีทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการใช้ในปัจจุบัน เพือให้ สศอ. และหน่วยงานอืนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการจัดทําโครงการสํารวจอืนทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดทาํข้อมูลสถิติอืน ๆ เช่น สถิติปริมาณการผลติ การจําหน่าย กาํลงัการผลติ ฯลฯ ผู้ประกอบการสามารถใช้ตัวเลขการผลติทีเป็นภาพรวมทัOงประเทศ โดยใช้ข้อมูล
เปรียบเทยีบผลการดําเนินงานของตนกับการประกอบกจิการอืน ๆ จะช่วยให้ผู้บริหารธุรกจิเข้าใจภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมและภาวะการผลติในสาขาทีกจิการที
เกียวข้องได้ดีขึOน
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1. ข้อมูลพืOนฐานโรงงาน
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3. แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (จาํนวนแรงงาน จาํนวนชั�วโมงการทาํงานในการผลิตโดยเฉลี�ยต่อวนัต่อคน จาํนวน

เงินค่าตอบแทนแรงงาน)
4. การเงนิ (มูลค่าสินทรัพย ์มูลค่าหนี5 สิน การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยถ์าวรสุทธิ)
5. ความเห็นต่อภาวะธุรกจิ
6. ปัญหาและอุปสรร และนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

แบบสอบถามการสํารวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี (แบบ ร.ง. 9)

5. ความเห็นต่อภาวะธุรกจิ
6. ปัญหาและอุปสรร และนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล
7. ข้อมูลย้อนหลงั  สาํหรับโรงงานที�ไม่เคยกรอกแบบ ร.ง.9 มาก่อน (ค่าจา้งเหมาจ่าย มูลค่าวตัถุดิบในประเทศ

มูลค่าวตัถุดิบต่างประเทศ ตน้ทุนเชื5อเพลิงและพลงังาน สินทรัพยถ์าวรสุทธิ จาํนวนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงาน
มูลค่าการจาํหน่าย)

8. ข้อมูลผลติภาพทุนและผลติภาพแรงงาน (มูลค่าของค่าเสื�อมราคาสะสม ประมาณการอายกุารใชง้านโดยเฉลี�ยของ
เครื�องจกัรกลและอุปกรณ์การผลิตหลกั และอาคารและสิ�งปลูกสร้าง ขอ้มูลเกี�ยวกบัเครื�องจกัร จาํนวนแรงงาน การ
ฝึกอบรมแรงงาน)



ลุ้นทองกบั แบบสอบถามการสํารวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี (แบบ ร.ง. 9)

ลุ้นทองกบั แบบ ร.ง. 9

          เนื�องดว้ย สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจ้ดัทาํการสาํรวจขอ้มูลภาวะ
อุตสาหกรรมรายปี โดยนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปศึกษา วเิคราะห์ เพื�อกาํหนดนโยบายและมาตรการพฒันา
อุตสาหกรรมที�เหมาะสม และเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ดงันั5น เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ดีและถูกตอ้ง พร้อมใหเ้กิดความร่วมมือ

      ในการตอบแบบสอบถาม( แบบ รง.9) ทางสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดจ้ดัทาํ

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน /พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535
แบบสอบถามการสํารวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี (แบบ ร.ง. 9)

      ในการตอบแบบสอบถาม( แบบ รง.9) ทางสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดจ้ดัทาํ
โครงการ "ลุน้ทองกบั แบบ รง.9" ขึ5น

• ทีมา: http://www.oie.go.th/service8/lucky_annual_survey



                                     
กฎหมายว่าด้วยวตัถุอนัตราย

 ไม่ได้ควบคุมเป็นวตัถุอนัตราย ควบคุมเป็นวตัถุอนัตราย
ชนิดที 3

คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
(HFCs)

มเีทน 
(CH4)

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFCs)

Green House Gases 
(under Kyoto Protocol)

ไนตรัสออกไซด์ 
(N2O)

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ 
(SF6)

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
 (NF3)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผดิชอบวตัถุอนัตรายที�นาํไปใชใ้นทางอุตสาหกรรม 



การบูรณาการด้านการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปีพทุธศักราช 2559 - 2563

      ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
“การบูรณาการด้านการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) 

“การบูรณาการด้านการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
        ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2559 - 2563” 
      เพือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจัดทาํรายงานปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรแบบบูรณาการ เพือให้ภาครัฐ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและกาํหนด
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม



โครงการเพือการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
และกจิกรรมทีเกียวข้อง

โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรม: การจัดทาํฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม 
(สาขาอโลหะ: อุตสาหกรรมแก้วและกระจก) ปี 2559

โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม ปีที 1 ปี 2560 
เป็นการดาํเนินการเพือเตรียมความพร้อมในการ
เป็นหน่วยงานศูนย์กลาง (Focal Point) เพือการ
บริหารจัดการและการเกบ็รวบรวมข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกภาคอุตสาหกรรม 



ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอ

1. การดําเนินการเพือรองรับข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกบัการเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศของภาคอตุสาหกรรมทัOงในส่วนการ
    รายงานข้อมูลกจิกรรม (Activity Data) และการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอตุสาหกรรม ซึงมีหลายภาคส่วนทีเกียวข้องและมกีาร
    ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังาน/กระบวนการทางอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์/ของเสีย โดยอตุสาหกรรมแต่ละประเภท  
     มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดของวตัถุดิบ กระบวนการผลติ เทคโนโลย ีและต้นทุน อกีทัOงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
     อตุสาหกรรมแต่ละประเภทไม่เท่ากนั จึงควรพจิารณาขอบเขตความเหมาะสมในการกาํหนดประเภทของโรงงานทีเกียวข้อง 
     และข้อมูลทีจําเป็นต้องให้รายงานในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม

2. การดําเนินการรวบรวมข้อมูลกจิกรรม (Activity Data) ปฐมภูมใินระยะยาว ซึงเป็นการรายงานข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการ
    อตุสาหกรรมเป้าหมายสาขาต่าง ๆ และส่งผลให้การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมคีวามถูกต้องมากขึOน แต่ทัOงนีO ต้องอาศัย    อตุสาหกรรมเป้าหมายสาขาต่าง ๆ และส่งผลให้การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมคีวามถูกต้องมากขึOน แต่ทัOงนีO ต้องอาศัย
    ปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เนืองจากขณะนีOยงัไม่มี
     มาตรการบังคบัในด้านการรายงานข้อมูลทีเกียวข้องเพือประกอบการคาํนวณปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูล
     ต้องใช้เวลาและบุคลากรในการดาํเนินการ รวมทัOงการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย

3. การดําเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอตุสาหกรรมต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการเป็นส่วนสําคญัในการร่วม
    ประเมนิศักยภาพและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทีเหมาะสมกบัภาคอตุสาหกรรม เพือให้สามารถดาํเนินมาตรการลดก๊าซเรือน
    กระจกของภาคอตุสาหกรรมบรรลเุป้าหมายทีกาํหนดไว้ตามแผนทีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564-2573 



• ด้านงบประมาณและโครงสร้าง/อตัรากาํลงัทีชัดเจนสําหรับการดาํเนินการด้านการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภาคอุตสาหกรรม เพือให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกบัการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในภารกจิทีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การรายงานข้อมูลทีเกียวข้อง และ
การดาํเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในส่วนทีเป็นหน่วยงานรับผดิชอบ
หลกั ซึงจะต้องจัดทําระบบการรายงานข้อมูลและระบบการตดิตามผลการดาํเนินงาน และจัดทํา
แผนปฏิบัตกิารลดก๊าซเรือนกระจกในฐานะหน่วยงานรับผดิชอบหลกัของแต่ละมาตรการร่วมกบั
หน่วยงานสนับสนุน

• การพจิารณาระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง เพือให้สามารถนําไปปฏิบัตไิด้ต่อไปในการเป็นหน่วยงาน

การเตรียมความพร้อมด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคอุตสาหกรรมเพือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพฒันาทียังยนื ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ แผนแม่บทรองรับการ
เปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ และภารกจิทีได้รับมอบหมายตามมตคิณะรัฐมนตรี 

• การพจิารณาระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง เพือให้สามารถนําไปปฏิบัตไิด้ต่อไปในการเป็นหน่วยงาน
รวบรวมข้อมูลกลางเพือรวบรวมข้อมูลกจิกรรม (Activity Data) ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลติภัณฑ์ จากภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงาน/สถาบันทีเกียวข้อง ซึงต้องมีการกลันกรองข้อมูล                  
ให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามกระบวนการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ 

• การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนเพือสร้างความตระหนักถึงความสําคญัของการรายงานข้อมูล
กจิกรรม และการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม                    
มีการดาํเนินมาตรการทีมีความเชือมโยงกบัการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือง



ปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบัอุตสาหกรรม

• จํานวนโรงงานมจีํานวนมากทัOงขนาดเลก็และขนาดใหญ่

• โรงงานขนาดเลก็ขาดความพร้อมการจัดเกบ็และการรายงานข้อมูล

• โรงงานขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก• โรงงานขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

• การจัดเกบ็ข้อมูลกิจกรรมไม่ครบถ้วนในการคาํนวณบางระดบั 

• การตรวจวดัและจัดเกบ็ข้อมูลยงัมีความไม่แน่นอน (วธิีการ ความถีในการจัดเกบ็ข้อมูล)

• ขาดแรงจูงใจในการรายงานข้อมูล



ปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ

ความท้าทายในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมีมาตรการส่งเสริม

และสนับสนุนทีเน้นให้โรงงานมคีวามเข้าใจและให้ความสําคญัในการเกบ็บันทกึข้อมูล และประโยชน์

จากกจิกรรมทีเกดิขึOนแก่ประเทศและแก่โรงงานเอง

• มกีลไกส่งเสริมมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือส่งเสริมให้เกดิแรงจูงใจและมสี่วนร่วม                • มกีลไกส่งเสริมมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือส่งเสริมให้เกดิแรงจูงใจและมสี่วนร่วม                

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• เพิมศักยภาพบุคลากรทีมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถดาํเนินงานการรายงาน การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในหน่วยงานและในภาพรวม

• มหีน่วยงานกลางในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ

ด้านกฎหมาย

หลกัเกณฑ์
• หลกัเกณฑ์โรงงานทีเข้าข่ายต้องส่งรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• หลกัเกณฑ์ในการจัดส่งรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบและรับรองรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• จัดทาํเกณฑ์และขึOนทะเบยีนโรงงานทีเข้าข่ายต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วธิีการ
• กาํหนดระยะเวลาและวธิีการส่งรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• กาํหนดคุณสมบตัิผู้รับผดิชอบในการจัดทาํรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• กาํหนดวธิีการจัดทํารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ
• กาํหนดวธิีการตรวจสอบและรับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยผู้ตรวจสอบและ

รับรอง โดยวธิีการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามขัOนตอน และวธิีการทีกาํหนดในประกาศ
กระทรวงฯ



ปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะปัญหา  อุปสรรค  ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ

ด้านมาตรฐานการคาํนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• จัดทาํร่างมาตรฐานและวธิีการคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับแต่ละอุตสาหกรรม

• จัดทาํร่างข้อมูลสัมประสิทธิlการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factory) รายอุตสาหกรรม

• จัดทาํร่างแบบฟอร์มมาตรฐานเพือใช้ในการเกบ็ข้อมูลและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกรายโรงงานอุตสหากรรม

ด้านฐานข้อมูล

• จดัให้มีผู้รับผดิชอบในการดูแล ตรวจสอบและรับรองข้อมูลทีจะเพิมเตมิหรือปรับปรุงในฐานข้อมูล

• ไม่มีกฎหมายกาํหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องส่งรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                           

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรจดัให้มีการเพิมเตมิหรือปรับปรุงข้อมูลทีมีอยู่โดยใช้แบบสอบถามเช่นเดยีวกบัทีใช้

ในโครงการครัOงนีOส่งให้กบัผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพือกรอกข้อมูลและส่งกลบัตามความสมัครใจเท่านัOน

• เชือมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานอืนๆ ทีมีการจดัเกบ็ข้อมูลทีเกียวข้อง เพือลดความซํOาซ้อน



กองบริหารจัดการวตัถุอนัตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Thank you
for your kind 

attention

 สถานทีติดต่อ
  กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคดี้านสิงแวดล้อม  กองบริหารจดัการวตัถุอนัตราย
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที 6   เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  0400
              โทรศัพท์: 0 2202 4103
              โทรสาร: 0 2202 4015

e-mail: piyanan.s@diw.mail.go.th
http://www.diw.go.th


