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บทท่ี 1   
บทนํา 

 

ตามที่กรมควบคุมมลพิษไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ 

ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕  ตาม

ความในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง

กําหนดใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึง่มีระบบบําบดัน้ําเสยีตามมาตรา ๗๐ เปนของตนเองมี

หนาที่เก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ และเครื่องมือในแตละวัน และจัดทํา

บันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการ

ทํางานของระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือ เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้น

ตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ กรณีแหลงกําเนิดใดมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียใหผู

ควบคุมมีหนาที่ดําเนินการจัดเก็บสถิติและขอมูลฯ แทนเจาของหรือผูครอบครอง รวมทั้งใหผูไดรับใบอนุญาต

รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียมีหนาที่ตองดําเนินการเชนเดียวกับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ      

โดยการเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียให

ทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 

ผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาว ไดแก  

๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตองจัดเก็บสถิติและ

ขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. ๑ 

เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษเปนระยะเวลา ๒ ปนับแตวันที่มีการจัดเก็บสถิติและขอมูลนั้น  

๒. จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละเดือนตามแบบ ทส.๒ และ

เสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยใหเสนอเจาพนักงานทองถิ่น

แหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือรายงานดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 

 
เนื่องจากมีแหลงกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก ที่

จะตองดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับนี้ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ จึงไดจัดทําแนวทาง
ดําเนินการตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555 สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษประเภท
อุตสาหกรรม เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินงานตอไป 
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บทท่ี 2 
การดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 

 

2.1 แหลงกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมท่ีเขาขายตองดาํเนินการ 

 มาตรา 80 กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพิษตามมาตรา 69 ตองจัดใหมรีะบบ

บําบัดน้ําเสียเปนของตนเองตามาตรา 70 มหีนาทีจ่ัดเกบ็สถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางนของระบบบําบัด

น้ําเสียในแตละวันและจัดทําบันทกึรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้นและตอง

จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองแหงทองทีท่ี่

แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึง่ครั้ง 

 สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม ถูกประกาศใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสยีลงสูแหลงน้ํา

สาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมกิจการอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ดังนี้  

 1. โรงงานอุตสาหกรรม จําพวกที่ 2 (ขนาดกลาง) คือ มีแรงมาของเครื่องจักรตั้งแต 20 แรงมาขึ้นไป

แตไมเกิน 50 แรงมา หรือคนงานต้ังแต 20 คนข้ึนไปแตไมเกิน 50 คน ซึ่งโรงงานจําพวกนี้ไมตองขออนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน แตตองแจงใหเจาหนาที่ทราบเมื่อเริ่มประกอบกิจการและยังคงตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงและประกาศประทรวง สวนโรงงานที่มลภาวะใหจัดเปนโรงงานจําพวกที่ 3  

 2. โรงงานอุตสาหกรรม จําพวกที่ 3 (ขนาดใหญ) คือ มีแรงมาของเครื่องจักรตั้งแต 50 แรงมาขึ้นไป 

หรือคนงานต้ังแต 50 คนข้ึนไป ซึ่งโรงงานจําพวกนี้ตองขออนุญาตประกอบกิจการ 

 3. นิคมอุตสาหกรรม คือ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัด

ไวสําหรับประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมรวมกัน 

อนึ่ง สําหรับโครงการที่จดัไวสําหรบัประกอบการอุตสาหกรรม จะครอบคลุมเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรอื

ชุมชนอุตสาหกรรมที่กําหนดภายใตมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และสวน

อุตสาหกรรม หรือศูนยอุตสาหกรรมหรือเขตสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

 

2.2 ผูที่เกี่ยวของและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ  
 ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ผูที่มีหนาที่จัดทําแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิด (แบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสีย (แบบ ทส. ๒) ประกอบดวย 
 ๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิ 
ตามมาตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ เปนของตนเอง 
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 ๒. ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หมายถึง ผูควบคุมหรือผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 โดยเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสีย มีหนาที่ 
 ๑. จัดเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน ตามแบบ ทส. ๑ 
และจัดเก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนเวลา ๒ ป นับแตวันที่มีการเก็บสถิติและขอมูลนั้น 
 ๒. จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละเดือน ตามแบบ ทส. ๒ เสนอตอ
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองทีท่ี่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยเจาพนักงาน
ทองถิ่น หมายถึง 
    2.1 นายกเทศมนตรี กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเทศบาล 
    2.2 นายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีแหลงกําเนิดมลพิษ 
    2.3 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
    2.4 ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเมืองพัทยา 
 
2.3 การขอรับแบบ ทส. 1 และ ทส. 2  
 การติดตอขอรับแบบฟอรม ทส. 1 และ ทส. 2 สามารถขอรับไดดังนี้ 
 1. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตอขอรับแบบดวยตัวเองไดที่ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุม
มลพิษ ชั้น 5 – 6 เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพทหมายเลข 0 2298 2221 – 4 หรือ 0 2298 2218 - 20 หรือ 0 2298 2210 – 3 หรือ
ดาวนโหลดแบบไดที่เว็บไซตของสํานักจัดการคุณภาพ กรมควบคุมมลพิษ http://wqm.pcd.go.th/water 
หรือเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th  
 2. ในพื้นที่ตางจังหวัด ติดตอขอรับแบบดวยตัวเองไดที่สํานักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จั ง ห วั ด  ห รื อ ด า วน โ ห ล ดแบ บ ได ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ขอ ง สํ า นั ก จั ด ก า ร คุณภ าพ  ก ร มค วบ คุ ม มล พิ ษ 
http://wqm.pcd.go.th/water หรือเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th  
 
๒.4 บทลงโทษ 
 มาตรา ๑๐๔ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๐๖ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุม หรือผูรับจางใหบริการบําบัด    
น้ําเสียหรือกําจัดของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๐๗ ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบรกิารบาํบัดน้ําเสียผูใดทําบันทึกหรือรายงานที่ตนมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิดหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

 



- ๔ - 
 

บทท่ี 3 
การบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางาน 

ของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส. 1 
 

การที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษดังกลาวจะตองบันทึกสถิติและขอมูลแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน ตามแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมูล ซึ่งแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษหรือแบบ ทส. ๑ โดยแบบ ทส. ๑ ประกอบดวยสวน
สําคัญ ๓ สวน คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ สถิติและขอมูลที่จัดเก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
และการรับรองการบันทึกสถิติ ขอมูล และรายละเอียดตางๆ ดังนี้  
 
3.๑. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ   
 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวของกับแหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบดวย สถานที่ตั้ง ช่ือ-สกุลเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิด ประเภทของกิจการใบอนุญาต (ถามี) และแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย (รูปที่ ๓.๑) 
ทั้งนี้ การบันทึกขอมูลทั่วไปของแหลงกําเนิดมลพิษตามแบบ ทส. ๑ อาจไมจําเปนตองบันทึกทุกเดือน โดย
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษสามารถบันทึกในครั้งแรกครั้งเดียว ยกเวนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษจะตองทําการบันทึกขอมูลใหมแทนขอมูลเดิม สําหรับแนวทางการบันทึก
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบดวย เลขที่ หมูที่ ซอย ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ 
จังหวัด รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทและโทรสารที่สามารถติดตอได ซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นๆ อาจ
เปนสถานที่เดียวกันกับที่อยูของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด หรือไมใชก็ได 
 ๓.๑.๒ ชื่อ – สกุล เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ โดยบันทึกชื่อ - สกุล ของเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจที่มีการมอบเปนลายลักษณอักษร สําหรับกรณี
โรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที่เปนนิติบุคคล ทั้งที่เปนเอกชนและของรัฐ ใหบันทึกชื่อ – สกุลของ
ผูบริหารสูงสุดของนิติบุคลลนั้นหรือผูที่ไดรับมอบหมายอยางเปนลายลักษณอักษร หรือกรณีเปนของรัฐให
บันทึกชื่อของหนวยงานรัฐหนวยงานนั้น 

 ๓.๑.๓ ประกอบกิจการประเภท และใบอนุญาต (ถามี) การบันทึกประเภทของกิจการหรือประเภท

ของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นๆ ตามกฎหมาย เชน โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โครงการที่จัดไว
สําหรับประกอบการอุตสาหกรรม ใหกรอกเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือศูนย/สวน/ชุมชน
อุตสาหกรรม หรือเขตสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เปนตน สําหรับการบันทึกขอมูลใบอนุญาต ไดแก เลขที่ 

หนวยงานออกใบอนุญาต และวันที่หมดอายุ มีแนวทางการบันทึกในกิจการแตละประเภท ดังนี้ 
    1) โรงงานอุตสาหกรรม ใหกรอกใบอนุญาตตามเลขทะเบียนโรงงาน อาทิเชน จ3-2(1)-1/41 ปท 
เปนตน ออกใหโดย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี วันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2542 (เนื่องจาก

ทะเบียนโรงงานตองตอใบอนุญาตปตอปใหนับวันที่ครบหนึ่งปของใบอนุญาตเปนวันที่หมดอายุใบอนุญาต) 
    2) นิคมอุตสาหกรรม ที่กําหนดใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใหกรอกเลขที่ใบอนุญาตตามประกาศของการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย อาทิเชน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2526) ลงวันที่ 
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16 พฤษภาคม 2526 เปนตน ออกใหโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และวันหมดอายุ หากไมมี

ใหเขียน “-“  
    3) เขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือชุมชนอุตสาหกรรม ที่กําหนดใหเปนเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือชุมชนอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหกรอกเลขที่ใบอนุญาตตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเชน ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2539 หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2545 เปนตน ออกใหโดย กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม และวันหมดอายุ 

หากไมมีใหเขียน “-“ 
    4) เขตสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 
ใหกรอกเลขที่ใบอนุญาตตามประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อาทิเชน ประกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2529) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 เปนตน ออกใหโดย สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และวันหมดอายุ หากไมมีใหเขียน “-“ 
 



- ๖ - 
 

 
รูปที่ ๓.๑ สวนของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัแหลงกําเนิดมลพิษ ตามแบบ ทส. ๑ 

 
 ๓.๑.๔ แผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ใหแสดงแผนผังการทํางานของระบบบําบัด    
น้ําเสีย ควรประกอบดวย แหลงกําเนิดน้ําเสียภายในขอบเขตพื้นที่ของแหลงกําเนิดมลพิษ การรวบรวมน้ําเสีย 
หนวยบําบัดยอยของระบบฯ แสดงจุดน้ําเขาระบบฯ จุดระบายน้ําทิ้งและแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือหากมีการ
ออกแบบหรือจัดทําไวแลวใหแนบแบบนั้นแทนการกรอกก็ได ดังตัวอยาง(รูปที่ ๓.๒) ดังนี้ 
 
 
 
 

 



- ๗ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ * ควรใสหนวยบําบัดยอยที่สําคัญใหครบถวน 
 

รูปที่ ๓.๒ ตัวอยางแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

๓.๒ แนวทางการบันทึกขอมูลในสวนของสถิติและขอมูลที่จัดเก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
 เปนสถิติและขอมูลที่เก็บจากการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งตองบันทึก
ลงในตารางตามแบบ ทส. ๑ (รูปที่ ๓.๓) โดยจะตองบันทึกขอมูลทุกวัน ประกอบดวย วัน เดือน ปที่บันทึก
ขอมูล ปริมาณการใชไฟฟา ปริมาณน้ําใช ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ ที่ใช การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณตะกอน
สวนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข และลายมือชื่อ  
ผูบันทึก สําหรับแนวทางการจัดเก็บสถิติ ขอมูล และการบันทึกที่จัดเก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  
 
 
 



- ๘ - 
 

 
 

 
 

รูปที่ ๓.๓ สวนของสถิติและขอมูลที่จัดเก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ
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 ๓.๒.๑ วัน เดือน ป ระบุวันที่ เดือน และพ.ศ. ที่ทําการบันทึกขอมูล ซึ่งตองบันทึกทุกวัน 
 ๓.๒.๒ ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หนวย) มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ 
ขอมูล ดังนี้ 
    ๑) กรณีที่มีการติดตั้งมิเตอรไฟฟาเฉพาะสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย จะตองทําการอานคา
จากมิเตอรไฟฟาทุกวัน (รูปที่ 3.4) โดยการอานคาดังกลาวควรตองเปนเวลาเดียวกันทุกวัน สําหรับ
การกรอกปริมาณการใชไฟฟาของระบบฯ นั้น ใหบันทึกผลตางของคาที่อานไดจากมิเตอรไฟฟาในแต
ละวัน ดังแสดงในตัวอยาง 
 

วันที่ 
คาที่อานไดจาก
มิเตอรไฟฟา 

ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย 
(หนวย) 

๑ ม.ค. ๕4 ๐๐๐200 ๕๐ 
(เปนผลมาจาก ๐๐๐๒00 ลบดวย ๐๐๐150) 

๒ ม.ค. ๕4 ๐๐๐๒40 ๔0 
(เปนผลมาจาก ๐๐๐240 ลบดวย ๐๐๐๒00) 

๓ ม.ค. ๕4 ๐๐๐290  
 

ตัวอยางการกรอกปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสียจากมิเตอรไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๔ ตัวอยางการติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมเิตอรไฟเฉพาะสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
    ๒) กรณีไมไดติดตั้งมิเตอรไฟฟาเฉพาะสําหรับระบบบําบัดฯ ใหคํานวณปริมาณการใช
ไฟฟา (หนวยเปนกิโลวัตต-ชม.) จากผลรวมของอัตราการใชไฟฟาของอุปกรณที่ใชไฟฟาแตละชิ้นใน
ระบบบําบัดฯ (หนวยเปนกิโลวัตต) คูณกับระยะเวลาในการใชงานอุปกรณนั้นในแตละวัน (หนวยเปน
ชั่วโมง) ดังแสดงในตัวอยาง 
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เครื่องจักร 
อัตราการใช

ไฟฟา 
(กิโลวัตต) 

ระยะเวลาการใชในแตละ
วัน 

(ชั่วโมง) 

รวม 
(กิโลวัตต-ชม.) 

เครื่องที่ 1 25 ๘ 200 
เครื่องที่ 2 30 ๑๒ 360 
เครื่องที่ 3 50 ๒๔ 1,200 

รวมปริมาณการใชไฟฟา 1,760 
 

ตัวอยางการคํานวณปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสียจากมิเตอรไฟฟา 
 

    ๓) กรณีไมมีการใชไฟฟา ใหบันทึก “ - ” เชน ระบบบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติ เปนตน 
 ๓.๒.๓ ปริมาณการใชนํ้าทุกกิจกรรมในแหลงกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) มีแนวทางการจัดเก็บ
สถิติ ขอมูล ดังนี้ 
    ๑) กรณีใชน้ําประปาทั้งหมดและมีการติดต้ังมาตรวัดน้ําของแหลงกําเนิดมลพิษโดยเฉพาะ 
จะตองทําการอานคาจากมิเตอรน้ําทุกวัน (รูปที่ ๓.๕) โดยการอานคาดังกลาวควรตองเปนเวลา
เดียวกันทุกวัน สําหรับการกรอกปริมาณการใชน้ํานั้น ใหบันทึกผลตางของคาที่อานไดจากมิเตอรน้ํา
ในแตละวัน ดังแสดงในตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๕ ตัวอยางการติดต้ังมิเตอรน้ําเฉพาะของแหลงกําเนดิมลพิษ 
 

วันที่ 
คาที่อานไดจาก

มิเตอรน้ํา 
ปริมาณการใชน้ําทุกกจิกรรมในแหลงกําเนิดมลพิษ 

(ลบ.ม.) 
๑ ม.ค. ๕4 ๐๐๐๒00 ๕๐ 

(เปนผลมาจาก ๐๐๐๒00 ลบดวย ๐๐๐150) 
๒ ม.ค. ๕4 ๐๐๐240 40 

(เปนผลมาจาก ๐๐๐240 ลบดวย ๐๐๐๒00) 
๓ ม.ค. ๕4 ๐๐๐280  

 
ตัวอยางคํานวณปริมาณการใชนํ้าจากมิเตอรนํ้า 
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    ๒) กรณีไมไดติดตั้งมาตรวัดน้ําของแหลงกําเนิดโดยเฉพาะ ใหเก็บขอมูลปริมาณการใชน้ํา
จากอุปกรณที่กักเก็บน้ําใช ซึ่งทราบปริมาตรที่ชัดเจน เชน แทงคน้ํา สําหรับแหลงกําเนิดใดที่แหลงน้ํา
ใชบางสวนมีการติดต้ังมาตรวัดน้ํา และบางสวนไมมีมาตรวัดน้ํา ใหใชแนวทางการเก็บขอมูลตามขอ 
๑) และ ๒) รวมกัน 
    ๓) กรณีไมมีทั้งมาตรวัดน้ํา และไมสามารถเก็บขอมูลตามขอ ๒) ได ใหประเมินปริมาณการใช
น้ําในแตละวันจากอัตราการใชนํ้าเฉลี่ยของแหลงกําเนิดนั้นๆ หรือคํานวณจากอัตราการเกิดน้ําเสียรอย
ละ 80 ของน้ําดีในแหลงกําเนิดนั้น  
 ทั้งน้ี ในการจัดเก็บสถิติ ขอมูลใหใชแนวทางตามขอ ๑) เปนหลัก ถาไมมีขอ ๑) คอย
เลือกใชแนวทางตามขอ ๒) และ ๓) ตามลําดับ 
 ๓.๒.๔ ปริมาณนํ้าเสียที่เขาระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ขอมูล 
ดังนี ้
    ๑) คํานวณจากความเร็วของการไหลในรางน้ําเสีย โดยใชเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow 
meter) (รูปที่ 3.6) หรือการติดตั้งเวียร (Weir) โดยอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการวัดอัตราการไหลมีอยู
หลายประเภท เชน เครื่องวัดแบบ Turbine Flow Meter, Electromagnetic Flow Meter และ 
Ultrasonic Flow Meter สําหรับการวัดอัตราการไหลของน้ําดวยเวียร (Weir) เปนวิธีที่ใชโดยทั่วไป 
เนื่องจากสะดวกในการติดตั้งและราคาถูก สามารถติดต้ังไดที่ปลายทอ และในรางเปด เวียรทําดวยไม
หรือโลหะ ดานบน คือ สัน (Crest) ของเวียร อาจเปนเสนตรงหรือบากเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผา สี
เหลี่ยมคางหมู หรือรูปตัว V ก็ได เวียรที่ใชกันโดยทั่วไปมี ๒ ชนิด (รูปที่ ๓.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6  ตัวอยางเครื่องวัดความเร็วของน้ําเสีย 
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(ก) เวียรชนิดสี่เหลี่ยม (ข) เวียรชนิดสี่เหลี่ยม 

 
 

 
รูปที่ ๓.7 ตัวอยางเวียรที่ใชกันโดยทั่วไป 

 
 เวียรชนิดสี่เหลี่ยม เวียรชนิดน้ีอาจจะเปนชนิดที่มีสันตรงหรือสันบางเปนชวงสี่เหลี่ยมผืนผาก็
ได กรณีเปนสันบากจะตองไดมาตรฐาน คือ มีระยะจากดานขางเวียรถึงชองบาก และกนเวียรถึง
สันเวียรไมนอยสองเทาของความสูงของระดับน้ําสูงสุดเหนือสันเวียรเสมอ สําหรับเวียรชนิด
สามเหลี่ยม (ชองบากเปนรูปตัว V) เหมาะสําหรับการใชหาอัตราการไหลของน้ําที่มีปริมาณนอยและ
สามารถหาอัตราการไหลของน้ําที่นอยกวา ๑.๕ ลูกบาศกเมตร/นาที ได แตไมควรใชสําหรับอัตราการ
ไหลของน้ําเกิน ๓-๔    ลูกบาศกเมตร/นาที ตัวอยางคํานวณอัตราการไหลของน้ําจากเวียรในรูปแบบ
ตางๆ ดังขางลาง 

 
การคํานวณอัตราการไหลของน้ําจากเวียรชนิดสี่เหลี่ยม 

 

  
 

   โดย Q = อัตราการไหลของน้ํา, ลบ.ม./วินาท ี
         L = ความยาวของสันเวียร, เมตร 
         H = ความสูงขอบระดับน้ําเหนอืสันเวียร, เมตร 
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 การคํานวณอัตราการไหลจากเวียรชนิดสามเหลี่ยม (โดยทั่วไปนิยมใชชนิด ๖๐ และ ๙๐ องศา) 
 

ชนิด ๖๐ องศา ใชสูตรดังนี ้
 

  
 

 
ชนิด ๙๐ องศา ใชสูตรดังนี ้

 

  
 

   โดย Q = อัตราการไหลของน้ํา, ลบ.ม./วินาท ี
         H = ความสูงขอบระดับน้ําจากจุดยอดของสามเหลี่ยม, เมตร 
 
    ๒) กรณีมีการสูบน้ําเสียเขาระบบฯ สามารถเก็บขอมูลจากความสามารถของเครื่องสูบน้ํา 
(ทุกเครื่องที่ใชงานไดปกติ) ซึ่งมีหนวยเปนปริมาณน้ําตอเวลา ตัวอยางเชน ลิตรตอนาที หรือ ลูกบาศก
เมตร/วัน และระยะเวลาที่ใชในการสูบน้ําเสียในแตละวัน ดังแสดงในตัวอยาง 
 

เครื่องสูบน้ํา 
ความสามรถของเครื่องสบูน้ํา  

(ลบ.ม./ชม.) 
(ก) 

ระยะเวลาการทํางานของ 
เครื่องสูบน้ํา 
(ชม./วัน) 

(ข) 

ปริมาณน้ําเสียทีเ่ขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

(ก)x(ข) 
เครื่องที่ 1 100 ๘ 800 
เครื่องที่ 2 ๑๕๐ 12 1,800 
เครื่องที่ 3 200 10 2,0๐๐ 

รวม 4,60๐ 
 
ตัวอยางการคํานวณปริมาณนํ้าเสียที่เขาระบบบําบัดนํ้าเสียจากกรณีที่มีการสูบนํ้าเสียเขาระบบฯ 

 
 ทั้งนี้ หากไมสามารถจัดเก็บขอมูลตามขอ ๑) – ๒) ได อนุโลมใหใชการประเมินโดยใช
คาเฉลี่ยอัตราการเกิดน้ําเสยีของแหลงกําเนิดนั้นทีร่อยละ 80 ของน้ําดีแทนได  ตัวอยางเชน โรงงานใช
น้ําเฉลี่ยตอวัน 2,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนน้ําเสียได 1,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน เปนตน 
 ๓.๒.๕ การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (ระบาย/ไมระบาย) มีแนวทางการจัดเก็บ
สถิติ ขอมูล ดังนี ้
    ๑) บันทึกวา “ระบาย” สําหรับวันที่มีการระบายน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดฯ  
    ๒) บันทึกวา “ไมระบาย” สําหรับวันที่ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดฯ  
 ทั้งนี้ “การระบาย” หมายถึง ระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียออกสูแหลงน้ําสาธารณะ
หรือออกสูสิ่งแวดลอม 
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 ๓.๒.๖ ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม) มี
แนวทางการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ดังนี้ 
    ๑) บันทึกชื่อของสารเคมีหรือผลิตภัณฑของสารสกัดชีวภาพ พรอมทั้งปริมาณการใชในแต
ละวัน หากเปนของเหลวใชหนวยเปนลิตร และของแข็งใชหนวยเปนกิโลกรัม 
    ๒) บันทึก  “-” กรณีไมมีการใชสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพใดๆ 
 ๓.๒.๗ การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ดังนี้ 
    ๑) ระบบบําบัดน้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) ตรวจสอบการทํางานของระบบฯ วาทํางานปกติ
หรือไม โดยพิจารณาทางดานกายภาพของโครงสรางระบบ รวมทั้ง อุปกรณและเครื่องจักรตางๆ  
    - บันทึกวา “ปกติ” หากไมพบวามีวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องจกัรใดๆ รวมทั้งโครงสรางชํารุด 
    - บันทึกวา “ผิดปกติ” หากพบวามีโครงสรางระบบฯ หรอืเครื่องจักรชํารุดไมสามารถใช
งานได เชน ระบบอุดตัน ทอน้ําเสียชํารุด เปนตน และหากพบความผิดปกติควรระบุปญหาและ
อุปสรรคและแนวทางการแกไขไวดวย 
    ๒) เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่อง
สูบตะกอน  (ปกติ/ผิดปกติ) 
  - บันทึก “ปกติ”  หากเครื่องสูบน้ํายังคงสามารถทํางานได (สูบน้ําได)  
  - บันทึก “ผิดปกติ” หากเครื่องสูบน้ําชํารุดและไมสามารถทํางานได (กรณีมีอาการ
ผิดปกติอื่น เชน เสียงดัง แตยังคงสามารถทํางานได ใหถือวาทํางาน “ปกติ”   
  - บันทึก “ไ-ไ” กรณีไมมีหรือไมไดใชเครื่องสูบน้ํา  
 ทั้งนี้ สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีเครื่องสูบน้ํามากกวา ๑ เครื่อง ใหบันทึกทุกเครื่องที่ใช
งาน กรณีทุกเครื่องทํางานปกติให บันทึก “ปกติ”  หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งทํางานผิดปกติให บันทึก
วาปกติกี่เครื่อง และผิดปกติกี่เครื่อง เชน มี ๓ เครื่อง พบวาชํารุดไมสามารถใชงานได ๑ เครื่อง ให
บันทึก “ปกติ ๒ เครื่อง ผิดปกติ ๑ เครื่อง” และควรระบุปญหาและอุปสรรคและแนวทางการแกไขไวดวย 
    ๓) อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
    ระบุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสียนอกเหนือจากอุปกรณและเครื่องมือ
ตามขอ (๒) และใชแนวทางการบันทึกขอมูลเชนเดียวกับที่ไดกลาวไวแลวในขอ (๒) 
 ๓.๒.๘ ปริมาณตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) มีแนวทาง
การจัดเก็บสถิติ ขอมูล ดังนี้ 
    - บันทึกปริมาณตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดฯ ที่นําไปกําจัด วามีปริมาณเทาไหร ซึ่ง
สามารถคํานวณไดจากปริมาตรของบอเก็บกักตะกอน 
    - บันทึกวา “ - ” สําหรับวันที่ไมมีการนําตะกอนสวนเกินไปกําจัด 
 ๓.๒.๙ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น หากพบวาระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสียมีการ
ทํางานที่ผิดปกติหรือไมสามารถจัดเก็บสถิติ ขอมูลตามที่กําหนดไวในตารางในแบบ ทส.๑ ไดหรือพบ
สิ่งปกติใดๆ แมวาระบบฯ จะมีการทํางานอยางปกติก็ตาม เชน มีตะกอนอืดลอย เปนตน 
 ๓.๒.๑๐ ลายมือชื่อผูบันทึก ลงลายมือชื่อผูบันทกึสถิติและขอมูลทุกวัน ทั้งนี้ ผูบันทึกจะเปน
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมใชก็ได โดยอาจเปนเจาหนาที่ประจําที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสียอยูแลว 
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๓.๓ การรับรองการบันทึกสถิติ ขอมูลและรายละเอียดตางๆ 
 เมื่อบันทึกขอมูลในแตละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ จนถึงวันสุดทายของเดือน เจาของหรอื          
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
(บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) จะตองลงนามรับรองวาการบันทึกสถิติและขอมูลตามตารางในแบบ ทส. ๑ มี
ความถูกตองทุกประการ (รูปที่ ๓.8) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 

รูปที่ ๓.8 การรับรองการบันทึกสถิติ ขอมูลและรายละเอียดตางๆ 
 
 ๓.๓.๑ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ จะตองลงนามรับรองวาการบันทึก
สถิติและขอมูลตามตารางในแบบ ทส.๑ มีความถูกตองทุกประการหรืออาจมอบอํานาจใหผูอื่นลงนาม
แทนก็ได  
 ๓.๓.๒ ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใด มีการจางผูควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสีย ผูควบคุมฯ จะตองเปนคนลงนามรับรองฯ พรอมระบุเลขที่ใบอนุญาต วันหมดอายุและ
หนวยงานผูออกใบอนุญาต (ทําแทนเจาของหรือผูครอบครองฯ) ทั้งนี้ “ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย” 
หมายถึง ผูควบคุมฯ ตามมาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๓.๓.๓ ผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใดใชบริการผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสีย ผูรับจางฯ จะตองเปนคนลงนามรับรองฯ พรอมระบุเลขที่ใบอนุญาต วัน
หมดอายุ และหนวยงานผูออกใบอนุญาต (ทําแทนเจาของหรือผูครอบครองฯ) ทั้งนี้ “ผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสีย” หมายถึง ผูรับจางฯ ตามมาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบอัตโนมัติ ใหแนบ
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอรที่ตรวจวัด โดยทําการสรุปผลเปนสถิติ
แบบตารางหรือกราฟตามความเหมาะสมเปนรายวันใชแนบประกอบแบบ ทส. 1 และรายเดือนใช
แนบประกอบการรายงานตามแบบ ทส. 2  
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3.4 การบันทึกขอมูลตามแบบ ทส. 1  
 ตัวอยางการบันทึกขอมูลตามแบบ ทส. 1 (รูปที่ 3.9)  
 

แบบ ทส. ๑ 
 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมลูซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของแหลงกําเนิดมลพิษ 

   
 
แหลงกําเนิดมลพิษ ต้ังอยูเลขที่ .......13......... หมูที่ ........1......... ซอย .........พหลโยธิน ........  

ถนน .....พหลโยธิน.............. แขวง/ตําบล ..........คลองหนึ่ง........... เขต/อําเภอ....คลองหลวง...............
จังหวัด ........ปทุมธานี.................... โทรศัพท .....02-2592500....... โทรสาร ....022592501...... 
มี ................บริษัท เบน แอนด เจอรรี่ จํากัด............ เปนเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ....โรงงานแปรรูปอาหาร....ใบอนุญาตเลขที่ (ถามี) ..จ324(1) 41/2539 
ปท.. ออกใหโดย .....สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดปทุมธาน.ี...... หมดอายุ ..........31 ธันวาคม 
2540...........  
ซึ่งมีแผนผงัแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี ้
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วัน 
เดือน 

ป 

สถิติและขอมูลที่เก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ 

ลายมือชื่อ 
ผูบันทึก  

ปริมาณ 
การใชไฟฟา 
ของระบบ 

บําบัด 
น้ําเสีย 
(หนวย) 

ปริมาณ 
น้ําใช 

ในทุกกิจกรรม 
ของ

แหลงกําเนิด
มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ําเสีย
ที่เขา
ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 
(ลบ.ม.) 

 

การระบาย 
น้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 
(ระบาย/ 
ไมระบาย) 

 

ปริมาณ
สารเคมีหรือ

สารสกัด
ชีวภาพที่ใช 

(ชื่อ/ปริมาณ) 
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ
ตะกอน
สวนเกิน 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 

น้ําเสียที่นําไป
กําจัด 

(ลบ.ม.) 

 

ปญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แกไข 

 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ปกต/ิผิดปกติ) 

เครื่องสูบน้ํา 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/

ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/

ผิดปกติ) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

ไดจัดเก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสียปรากฏตามตาราง ดังนี ้
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หมายเหตุ  ๑. ใหกรอกสถิติและขอมลูเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและขอมูลน้ัน ๆ ในแตละวัน 
๒. ในกรณีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีการตดิตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งแบบอัตโนมัติ ใหแนบผลการ

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอรที่ตรวจวดั  
 และทาํการสรุปผลเปนสถิติและขอมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองวาการบันทึกสถิติและขอมูลตามตารางขางตนถูกตองทุกประการ 
 ........................เบน   เจอรรี่..................................... เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ  
(..................นายเบน   เจอรรี่.............................) 
...................................-..................................... ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(...........................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกใหโดย ............................................................................................................................... 
...................................-...................................... ผูรบัจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย  
(...........................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกใหโดย ............................................................................................................................... 

 
 

รูปที่ 3.9 ตัวอยางการบันทึกขอมูลตามแบบ ทส. 1 
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บทท่ี 4 
การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส. 2 

 
 แบบรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือแบบ ทส. ๒ เปนแบบที่เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ จะตองจัดสงใหกับเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในแตละเดือน 
โดยไมเกินวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวน คือ ขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับระบบ
บําบัดน้ําเสียและแหลงรองรับน้ําทิ้ง และสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือน  ดังนี้ 

 
๔.๑ ขอมูลทั่วไป  
 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบดวย สถานที่ตั้ง ชื่อ-สกุลเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิด ประเภทของกิจการ ใบอนุญาต (ถามี) และการลงนามผูรายงาน สําหรับแนวทางการ
รายงานขอมูลทั่วไปตามแบบ ทส. ๒ (รูปที่ ๔.๑) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ เปนขอมูลเดียวกับสถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่บันทึกตามแบบ ทส. ๑ 
 ๔.๑.๒ ชื่อ – สกุล เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ เปนบุคคลเดียวกันกับที่บันทึกตามแบบ ทส. ๑ 
 ๔.๑.๓ ประกอบกิจการประเภท และใบอนุญาต (ถามี) ตามที่บันทึกในแบบ ทส. ๑ 
 ๔.๑.๔ เดือนที่รายงานและผูรายงาน ใหระบุวารายงานที่จัดสงในแตละครั้ง เปนรายงานสรุปขอมูล
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียประจําเดือนใด พ.ศ. ใด ไมใช เดือนที่สงรายงาน และผูรายงาน
จะตองเปนบุคคลเดียวกับผูรับรองการบันทึกสถิติและขอมูล ตามแบบ ทส. ๑ ไมวาจะลงนามในฐานะเจาของหรือ     
ผูครอบครองแหลงกําเนิด หรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

 

 
 
 

รูปที่ ๔.๑ สวนของขอมูลทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๑ สวนของขอมูลทั่วไป 
 
๔.๒ ขอมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหลงรองรับนํ้าทิ้ง 
 เปนการรายงานเกี่ยวกับประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย   
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนแบบตอเนื่องหรือไมตอเนื่อง อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในระบบบําบัด
น้ําเสียมีอะไรบาง แหลงรองรับน้ําทิ้ง และวิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการ
กําจัด (รูปที่ ๔.๒) โดยมีแนวทางการรายงาน ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย และแผนผังแสดง
การทํางานของระบบฯ ใหระบุประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสยีที่ใชในการบําบดัน้ําเสยี ซึ่งควรเปนชื่อที่เรียก
ระบบฯ ตามหลักทางวิชาการ (ไมใชทางการคา) เชน ระบบเอเอส ระบบยูเอเอสบี ระบบบอปรับเสถียร เปนตน 
สําหรับการระบุความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย (ลูกบาศกเมตรตอวัน: ลบ.ม./วัน) 
สามารถดูไดจากเกณฑการออกแบบ หรือแบบรายละเอียดการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียโดยคํานวณจาก
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียจากแตละหนวยบําบัดยอย และแนบแผนผังการทํางานของระบบดวย 
 



- ๒๑ - 
 

 

 

         
 

รูปที่ ๔.๒ สวนของขอมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียและแหลงรองรับน้ําทิง้ 
 
 ๔.๒.๒ การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบุการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยเลือกดังนี้ 
    - กรณีการทํางานของระบบฯ เปนแบบตอเนื่อง ซึ่งเปนระบบที่มีการระบายน้ําทิ้งทุกวัน เชน ระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร ระบบเอเอสหรือระบบเอสบีอาร เปนตน ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง  
แบบตอเนื่อง และระบุจํานวนชั่วโมงที่ทํางานตอวัน เชน ๒๔ ช่ัวโมง/วัน เปนตน 
 - กรณีเปนแบบไมตอเนื่อง ซึ่งเปนระบบที่รวบรวมน้ําเสียไวและทําการบําบัดเปนชวง ๆ โดยไมมีการ
ระบายน้ําทิ้งทุกวัน ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง  แบบไมตอเนื่อง และระบุชวงเวลาที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
ทํางานวากี่วันตอเดือน  
 ๔.๒.๓ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในระบบบําบัดนํ้าเสีย ใหระบุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในระบบ
บําบัดน้ําเสียทั้งหมด โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาอุปกรณและเครื่องมือนั้น ๆ ในกรณีที่มีอุปกรณ
และเครื่องมือที่มีใชในระบบบําบัดน้ําเสียนอกเหนือจากรายการที่ใหเลือกใหทําเครื่องหมาย  ในชอง  อื่น ๆ 
และระบุอุปกรณและเครื่องมือนั้น ทั้งนี้ รายการอุปกรณและเครื่องมือที่มีใชในระบบบําบัดน้ําเสีย จะเปน
รายการเดียวกันกับขอมูลตามตารางในแบบ ทส. ๑ 
 ๔.๒.๔ แหลงรองรับนํ้าทิ้ง กรณีแหลงรองรบัน้ําทิ้งเปนแหลงน้ํา ใหระบุชื่อเรียกแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น 
เชน แมน้ํา.... หรือคลอง..... หากแหลงน้ํานั้นไมมีชื่อเรียกหรือไมทราบชื่อ ใหระบุเปนลักษณะของแหลงน้ํานั้น 
เชน ลํารางสาธารณะ ทอระบายน้ําสาธารณะ เปนตน กรณีแหลงรองรับน้ําทิ้งไมใชแหลงน้ํา ใหระบุลักษณะ
พื้นที่ที่ระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอก เชน พื้นที่รกราง พื้นที่เกษตรกรรม (ระบุชนิดพืช) เปนตน กรณีในเดือนที่
รายงานไมมีการระบายน้ําทิ้งเลย ใหกรอก “ - ” 
 ๔.๒.๕ วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด กรณีมีตะกอน
สวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสีย ใหระบุวิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้น เชน มีบอเก็บตะกอน และระบุวิธีการ
กําจัดตะกอนดังกลาว เชน จางรถสูบมาสูบเพื่อนําไปกําจัด 
 
 



- ๒๒ - 
 

 

๔.๓ สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเปนรายเดือน 
 เปนขอมูลที่ไดจากการบันทึกสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน
จากตารางตามแบบ ทส.๑ และนํามาสรปุเปนผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือน (รูปที่ ๔.๓) โดยมี
แนวทางการรายงาน ดังนี้ 
 ๔.๓.๑ ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หนวย) นําขอมูลที่บันทึกในแตละวันตาม
ตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันใหเปนขอมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ กรณีระบบบําบัดน้ํา
เสียไมมีการใชไฟฟา ใหกรอก “ - ” 
 ๔.๓.๒ ปริมาณนํ้าใชในทุกกิจกรรมของแหลงกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) นําขอมูลที่บันทึกในแตละวัน
ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันใหเปนขอมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
 ๔.๓.๓ ปริมาณนํ้าเสียที่เขาระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) นําขอมูลที่บันทึกในแตละวันตามตารางใน
แบบ ทส. ๑ มารวมกันใหเปนขอมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒  
 ๔.๓.๔ การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (ระบาย/ไมระบาย) นําขอมูลที่บันทึกในแตละวัน  
ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มาสรุปวามีการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียกี่วันในรอบ ๑ เดือน กรณี
ระบายทุกวัน ใหกรอกวา “ ระบาย ” กรณีระบายเปนบางวัน ใหกรอกวาระบายกี่วันและไมระบายกี่วัน เชน 
ระบาย ๒๐ วัน ไมระบาย ๑๐ วัน เปนตน กรณีไมมีการระบายเลย ใหกรอก “ - ”  
 ๔.๓.๕ ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช (ลิตรหรือกิโลกรัม) นําขอมูลที่บันทึกในแตละวัน
ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันใหเปนขอมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ กรณีไมใช ใหกรอก “ - ” 
 ๔.๓.๖ การทาํงานของระบบบําบัดนํ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) นําขอมูลทีบ่ันทึกในแตละวันตามตาราง
ในแบบ ทส. ๑ มาสรปุวา ระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณและเครื่องมือ ตาง ๆ ทํางานปกติหรือไม  
    - รายการใดที่ทํางานปกติทุกวันในรอบ ๑ เดือน ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง  ปกติ   
    - รายการใดมีการทํางานผิดปกติ ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง  ผิดปกติ และระบุจํานวนวันที่
ผิดปกติ  
 ตัวอยางเชน จากตารางตามแบบ ทส. ๑ บันทึกวา เครื่องสูบน้ําทํางานผิดปกติ ในวันที่ ๕,๖,๗.๘ และ 
๙ ดังนั้น   ในแบบ ทส. ๒  ใหทําเครื่องหมาย ในชอง  ผิดปกติ   และระบุวา ๕ วัน 
    - รายการใดไมมีหรือไมไดใช ใหกรอก “ - ” 
 ๔.๓.๗ ปริมาณตะกอนสวนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) นําขอมูลที่
บันทึกในแตละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันใหเปนขอมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
กรณีไมมี ใหกรอก “ - ” 
 ๔.๓.๘ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข นําขอมูลปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขที่
บันทึกในแตละวัน     ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มาสรุปเปนปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในแตละ
เดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ กรณีไมมี ใหกรอก “ - ” 
 



- ๒๓ - 
 

 

 
 

รูปที่ ๔.๓ สวนของสรปุผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสยีเปนรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

 

4.4 การจัดทํารายงานตามแบบ ทส. 2 
 ตัวอยางการบันทึกขอมลูตามแบบ ทส. 2 (รูปที่ 4.4) 

แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   

 
๑. ขอมูลทั่วไป 

แหลงกําเนิดมลพิษ ต้ังอยูเลขที่ .......13......... หมูที่ ........1......... ซอย .........พหลโยธิน ........  
ถนน .....พหลโยธิน.............. แขวง/ตําบล ..........คลองหนึ่ง........... เขต/อําเภอ....คลองหลวง...............จังหวัด 
........ปทมุธานี.................... โทรศัพท .....02-2592500....... โทรสาร ....022592501................ มี 
................บริษัท เบน แอนด เจอรรี่ จํากัด............ เปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ....โรงงานแปรรูปอาหาร....ใบอนุญาตเลขที่ (ถามี) ..จ324(1) 41/2539 ปท.. ออกใหโดย 
.....สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี....... หมดอายุ ..........31 ธันวาคม 2540...........  

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษสําหรับ 
เดือน ......มกราคม....... พ.ศ. ....2539... ตามที่ไดกําหนดในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

........................เบน   เจอรรี่..................................... เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ  
(..................นายเบน   เจอรรี่.............................) 
............................................................................. ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(.................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกใหโดย ............................................................................................................................... 
............................................................................. ผูรบัจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกใหโดย ............................................................................................................................... 

๒. ขอมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหลงรองรับนํ้าทิ้ง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย .....................เลี้ยงตะกอน (AS)............................... 
ความสามารถในการรองรบัน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ...........200............................ ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  แบบตอเนื่อง ..24.. ช่ัวโมง/วัน  

� แบบไมตอเนื่อง (ระบุ) ........... 
(๓) อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย    เครือ่งสบูน้ํา    เครื่องเติมอากาศ 
  เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย    เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  

  เครื่องสูบตะกอน  �  อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................. 
 (๔) แหลงรองรบัน้ําทิง้ (ระบุ) ..............คลองรังสิต................................................................... 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการกําจัด .....ถมที่ในโรงงาน...... 
 



- ๒๕ - 
 

 

๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเปนรายเดือน 
(๑) ปรมิาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย (หนวย) ..............300 วัตตตอเดือน............ 
(๒) ปรมิาณน้ําใชทุกกิจกรรมในแหลงกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..2,700 ลูกบาศกเมตรตอเดือน 
(๓) ปรมิาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) .........2,600 ลูกบาศกเมตรตอเดือน...... 
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ............... 2,600 ลูกบาศกเมตรตอเดือน......... 
(๕) ปรมิาณสารเคมหีรือสารสกัดชีวภาพที่ใช (ลิตรหรอืกิโลกรัม) ....10 กิโลกรัมตอเดอืน....... 
(๖) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและอุปกรณ 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย    ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบุ) ............................................................. 

- เครื่องสูบน้ํา    ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบ)ุ ...................................................................... 

- เครื่องเติมอากาศ    ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบุ) ............................................................... 
- เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย    ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบุ) ...................................................... 

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี    ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบุ) ..................................................... 

- เครื่องสูบตะกอน    ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบ)ุ ............................................................... 
- อื่นๆ ....................  �  ปกติ  �  ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 

(๗) ปรมิาณตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกาํจัด (ลบ.ม.) .0.15 ลบ.ม/เดอืน 
(๘) ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ....................-............................................................. 

................................................................................................................................................................ 
 

คําเตือน    ๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผูรับจางใหบริการ
บําบัดนํ้าเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 
๑๐๖ 

๒. ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียผูใดทําบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 
 

รูปที่ 4.4 ตัวอยางการบันทึกขอมูลตามแบบ ทส. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

 

๔.5 การจัดสงรายงาน แบบ ทส.๒ 
 เมื่อจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ตามแบบ ทส.๒ เรียบรอยแลว สําหรับ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ ใหทําการสรุปผลเปนสถิติแบบตาราง
หรือกราฟตามความเหมาะสมแลวแนบไปกับรายงานแบบ ทส. 2 ดวย เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นในพื้นที่ที่
แหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง 
    1) นายกเทศมนตรี  กรณีแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตเทศบาล 

    2) นายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบล 

    3) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

    4) ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตเมืองพัทยา 
โดยมีวิธีการจัดสง ดังนี้ 
๑) จัดสงดวยตนเอง หรือ 
๒) สงทางไปรษณียลงทะเบียน  
๓) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ทั้งนี้ กรณีกรมควบคุม

มลพิษยังไมออกประกาศกําหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหจัดสงโดยวิธีการตามขอ ๑) และ ๒)  
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ขอมูลการจัดทําบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดทําบันทึกรายละเอียด  และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย  และให้หมายความรวมถึงท่อ   

ส่ิงปลูกสร้าง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา  ๘๐ 

ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน  และจัดทําบันทึกรายละเอียด 
ดังกล่าวตามแบบ  ทส.  ๑  เก็บไว้  ณ  สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ 
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ  ทส.  ๒  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  
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โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด   
ทั้งนี้  การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน  และการส่งรายงาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ 
ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน 

การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน 
ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามข้อ  ๓  มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล  จัดทําบันทึกรายละเอียด  หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืน  และการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด 
หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน 
ข้อ  ๓  วรรคสอง 

ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ทส. ๑ 
 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมลูซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ 

   
 
แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  

ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  
ซึ่งมีแผนผงัแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เก็บสถิติและข้อมลูซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังน้ี 
 



 

วัน 
เดือน 
ปี 

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก  

ปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้า 
ของระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 
(หน่วย) 

ปริมาณ 
น้ําใช้ 

ในทุกกิจกรรม 
ของแหล่งกําเนิด

มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ําเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 
(ลบ.ม.) 

 

การระบาย 
น้ําทิ้งจาก
ระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 

(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด

ชีวภาพที่ใช้ 
(ชื่อ/ปริมาณ) 

(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 
น้ําเสียที่นําไป

กําจัด 
(ลบ.ม.) 

 

ปัญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แก้ไข 

 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ปกต/ิผิดปกติ) 

เครื่องสูบน้ํา 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดน้ําเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 



แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 

แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  

ในการน้ี ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ 
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

................................................................................... เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(..................................................................................) 
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
............................................................................. ผู้รบัจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าท้ิง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ................................................................................ 
ความสามารถในการรองรบันํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  แบบต่อเน่ือง ....... ช่ัวโมง/วัน  

 แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) ........... 
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย    เครื่องสูบนํ้า    เครื่องเติมอากาศ 

  เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
  เครื่องสูบตะกอน    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (๔) แหลง่รองรบันํ้าทิง้ (ระบุ) ................................................................................................... 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด ................................... 
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หน่วย) ......................................................... 
(๒) ปรมิาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหลง่กําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ............................................. 
(๓) ปรมิาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) ................................................................ 
(๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ........................................................................... 
(๕) ปรมิาณสารเคมหีรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรอืกิโลกรัม) ............................................ 



(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- ระบบบําบัดนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................. 
- เครื่องสูบนํ้า    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................ 
- เครื่องเติมอากาศ    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ........................................................ 
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ....................................................... 
- เครื่องสูบตะกอน    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- อื่น ๆ  .....................    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ................................................................ 

(๗) ปรมิาณตะกอนส่วนเกินทีเ่กิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) ................. 
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
 

คําเตือน  ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผู้รับจ้าง 
 ให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงาน 
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
 หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

๒.  ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน 
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 
 หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๗ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึก 
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) 
เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิด มลพิษ

ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม 
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ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛ˘)

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡

‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬

≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥– À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”

 “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡é  À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π

çπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡é  À¡“¬§«“¡«à“ π‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√®—¥°“√

√–∫“¬πÈ”∑‘Èß≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡√à«¡°—π

çπÈ”‡ ’¬é  À¡“¬§«“¡«à“ ¢Õß‡ ’¬∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡ªìπ¢Õß‡À≈« √«¡∑—Èß¡≈ “√

∑’Ëª–ªπ À√◊Õªπ‡ªóôÕπÕ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«π—Èπ

çπÈ”∑‘Èßé  À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ∑’Ë®–√–∫“¬ Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßπÈ”‡ ’¬®“°°“√„™âπÈ”¢Õß§πß“π√«¡∑—Èß®“°°‘®°√√¡Õ◊Ëπ„π‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡À√◊Õ„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¥â«¬ ‚¥¬πÈ”∑‘ÈßµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√

√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥
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ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡

ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é  „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬

ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é  À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬‡æ◊ËÕ

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å

‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√

√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ·µà∑—Èßπ’È

Àâ“¡¡‘„Àâ„™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)

¢âÕ Ú „Àâ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û µ“¡∫—≠™’∑â“¬

ª√–°“»π’È ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”

 “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

¢âÕ Û „Àâπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡¢âÕ Ò ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡

°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡

µ“¡¢âÕ Ú ·≈–¢âÕ Û ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà

πÈ”‡ ’¬¥—ß°≈à“« ‰¡à«à“®–ºà“π°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡µâÕß¡’§ÿ≥¿“æµ“¡¡“µ√∞“π

§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß

°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–

π‘§¡Õÿµ “À°√√¡

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˘

¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å

‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ÒÛ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˘)



92

∫—≠™’∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛı)

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…

∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

Ò ‚√ßß“πª√–‡¿∑°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√∫à¡„∫™“ À√◊Õ„∫¬“ Ÿ∫

Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘ ®°“√ ‡°’Ë ¬ «

°—∫º≈‘µº≈‡°…µ√°√√¡Õ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ß

µàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µâ¡ π÷Ëß À√◊ÕÕ∫æ◊™ À√◊Õ

‡¡≈Á¥æ◊™

(Ú) °“√°–‡∑“–‡¡≈Á¥ À√◊Õ‡ª≈◊Õ°

‡¡≈Á¥æ◊™

(Û) °“√Õ—¥ªÕ À√◊Õ„∫¬“ Ÿ∫

(Ù) °“√À’∫À√◊ÕÕ—¥ΩÑ“¬ À√◊Õ

°“√ªíòπ À√◊ÕÕ—¥πÿàπ

(ı) °“√‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ≈”‡≈’¬ß

æ◊™ ‡¡≈Á¥æ◊™ À√◊Õº≈‘µº≈

®“°æ◊™„π‰´‚≈ ‚°¥—ß À√◊Õ

§≈—ß ‘π§â“

(ˆ) °“√∫¥ ªÉπ À√◊Õ¬àÕ¬ à«π

µà“ßÊ ¢Õßæ◊™´÷Ëß¡‘„™à‡¡≈Á¥

æ◊™ À√◊ÕÀ—«æ◊™

(˜) °“√‡º“∂à“π®“°°–≈“¡–æ√â“«

À√◊Õ°“√∫¥∂à“π À√◊Õ·∫àß

∫√√®ÿºß∂à “π∑’Ë ‡ º“‰¥â ®“°

°–≈“¡–æ√â“«

(¯) °“√‡æ“–‡™◊ÈÕ‡ÀÁ¥ °≈â«¬‰¡â

À√◊Õ∂—Ë«ßÕ°

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(˘) °“√√àÕπ ≈â“ß §—¥ À√◊Õ·¬°

¢π“¥À√◊Õ§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ

º≈‡°…µ√°√√¡

(Ò) °“√∂πÕ¡º≈‘µº≈ ‡°…µ√

°√√¡‚¥¬«‘∏’©“¬√—ß ’

(ÒÒ) °“√øí°‰¢à‚¥¬„™âµŸâÕ∫

Û ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°√«¥∑√“¬ À√◊Õ¥‘π ”À√—∫„™â„π

°“√°àÕ √â“ßÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ë ß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π

(Ú) °“√¢ÿ¥À√◊Õ≈Õ°°√«¥ ∑√“¬

À√◊Õ¥‘π

(Û) °“√√àÕπ À√◊Õ§—¥°√«¥

À√◊Õ∑√“¬

(Ù) °“√¥Ÿ¥∑√“¬

(ı) °“√≈”‡≈’¬ßÀ‘π °√«¥ ∑√“¬

À√◊Õ¥‘π¥â«¬√–∫∫ “¬æ“π

≈”‡≈’¬ß

Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

 —µ«å ´÷Ë ß¡‘„™à —µ«åπÈ”Õ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ß

µàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√¶à“ —µ«å

(Ú) °“√∂πÕ¡‡π◊ÈÕ —µ«å‚¥¬«‘∏’

Õ∫ √¡§«—π „ à‡°≈◊Õ ¥Õß

µ“°·Àâß À√◊Õ∑”„Àâ‡¬◊Õ°

·¢Áß‚¥¬©—∫æ≈—π À√◊Õ‡À◊Õ¥

·Àâß

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Û) ° “ √∑” º ≈‘ µ ¿— ≥±å Õ “ À “ √

 ”‡√Á®√Ÿª®“°‡π◊ÈÕ —µ«å ¡—π

 —µ«å Àπ—ß —µ«å À√◊Õ “√∑’Ë

 °—¥®“°‰¢ —µ«å À√◊Õ°√–¥Ÿ°

 —µ«å

(Ù) °“√ °—¥πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë

‡ªìπÕ“À“√®“° —µ«å À√◊Õ°“√

∑”πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë‡ªìπ

Õ“À“√®“° —µ«å„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

(ı) °“√∫√√®ÿ‡π◊ÈÕ —µ«å À√◊Õ¡—π

 —µ«å À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å ”‡√Á®

√Ÿª®“°‡π◊ÈÕ —µ«å À√◊Õ¡—π —µ«å

„π¿“™π–∑’Ëºπ÷° ·≈–Õ“°“»

‡¢â“‰¡à‰¥â

(ˆ) °“√≈â“ß ™”·À≈– ·°– µâ¡

π÷Ëß ∑Õ¥ À√◊Õ∫¥ —µ«å À√◊Õ

 à«π„¥¢Õß —µ«å

(˜) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°‰¢à ‡æ◊ËÕ

„™âª√–°Õ∫‡ªìπÕ“À“√ ‡™àπ

‰¢à‡§Á¡ ‰¢à‡¬’Ë¬«¡â“ ‰¢àºß ‰¢à

‡À≈«‡¬◊Õ°·¢Áß À√◊Õ‰¢à‡À≈«

·™à‡¬Áπ

ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

πÈ”π¡Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ-

‡æ≈‘ß ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà „π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß



95

≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ò) °“√∑”π¡ ¥„Àâ‰√â‡™◊ÈÕ À√◊Õ

¶à“‡™◊ÈÕ‚¥¬«‘∏’°“√„¥«‘∏’°“√

Àπ÷Ëß ‡™àπ °“√æ“ ‡®Õ√å‰√ å

À√◊Õ ‡µÕ√‘‰≈ å

(Ú) °“√∑”π¡ ¥®“°π¡ºß

·≈–‰¢¡—π

(Û) °“√∑”π¡¢âπ π¡ºß À√◊Õ

π¡√–‡À¬

(Ù) °“√∑”§√’¡®“°πÈ”π¡

(ı) °“√∑”‡π¬‡À≈« À√◊Õ‡π¬·¢Áß

(ˆ) °“√∑”π¡‡ª√’È¬« À√◊Õπ¡

‡æ“–‡™◊ÈÕ

ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

 —µ«åπÈ”Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”Õ“À“√®“° —µ«åπÈ”

·≈–∫√√®ÿ„π¿“™π–∑’Ëºπ÷°

·≈–Õ“°“»‡¢â“‰¡à‰¥â

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ-

‡æ≈‘ß

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È-‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ-‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ

¢’È-‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ

¢’È ‡≈◊ËÕ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊Ë Õ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ú) °“√∂πÕ¡ —µ«åπÈ” ‚¥¬«‘ ∏’

Õ∫ √¡§«—π „ à‡°≈◊Õ ¥Õß

µ“°·Àâß À√◊Õ∑”„Àâ‡¬◊Õ°-

·¢Áß‚¥¬©—∫æ≈—π À√◊Õ

‡À◊Õ¥·Àâß

(Û) ° “ √∑” º ≈‘ µ ¿— ≥±å Õ “ À “ √

 ”‡√Á®√Ÿª ®“° —µ«åπÈ” Àπ—ß

À√◊Õ‰¢¡—π —µ«åπÈ”

(Ù) °“√ °—¥πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë

‡ªìπÕ“À“√®“° —µ«åπÈ” À√◊Õ

°“√∑”πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë

‡ªìπÕ“À“√®“° —µ«åπÈ”„Àâ

∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

(ı) °“√≈â“ß ™”·À≈– ·°– µâ¡

π÷Ëß ∑Õ¥ À√◊Õ∫¥  —µ«åπÈ”

˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

πÈ”¡—πæ◊™À√◊Õ —µ«å À√◊Õ‰¢¡—π

®“° —µ«åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ °—¥πÈ”¡—π®“°æ◊™ À√◊Õ

 —µ«å À√◊Õ‰¢¡—π®“° —µ«å

(Ú) °“√Õ—¥ À√◊ÕªÉπ°“°æ◊™ À√◊Õ

 —µ«å∑’Ë °—¥πÈ”¡—πÕÕ°·≈â«

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

-

-

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊Ë Õ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊Ë Õ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ÷́Ëß„™âøóπ

¢’È ‡≈◊ËÕ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ÷́Ëß„™âøóπ

¢’È ‡≈◊ËÕ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Û) °“√∑”πÈ”¡—π®“°æ◊™ À√◊Õ

 —µ«å À√◊Õ‰¢¡—π®“° —µ«å„Àâ

·¢Áß ‚¥¬°“√‡µ‘¡‰Œ‚¥√‡®π

(Ù) °“√∑”πÈ”¡—π®“°æ◊™ À√◊Õ

 —µ«å À√◊Õ‰¢¡—π®“° —µ«å„Àâ

∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

(ı) °“√∑”‡π¬‡∑’¬¡ §√’¡‡∑’¬¡

À√◊ÕπÈ”¡—πº ¡ ”À√—∫ª√ÿß

Õ“À“√

¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º—° æ◊™ À√◊Õº≈‰¡âÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”Õ“À“√ À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡

®“°º—° æ◊™ À√◊Õº≈‰¡â ·≈–

∫√√®ÿ„π¿“™π–∑’Ëºπ÷°·≈–

Õ“°“»‡¢â“‰¡à‰¥â

(Ú) °“√∂πÕ¡º—° æ◊™ À√◊Õº≈‰¡â

‚¥¬«‘∏’°«π µ“°·Àâß À√◊Õ

∑”„Àâ‡¬◊Õ°·¢Áß‚¥¬©—∫æ≈—π

À√◊Õ‡À◊Õ¥·Àâß

˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡¡≈Á¥æ◊™À√◊ÕÀ—«æ◊™Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ¢—¥¢â“«

(Ú) °“√∑”·ªÑß

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’À¡âÕ‰ÕπÈ”

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È

‡≈◊Ë Õ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È

‡≈◊Ë Õ¬À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ́ ÷Ëß¡’À¡âÕ‰ÕπÈ”

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Û) °“√ªÉπÀ√◊Õ∫¥ ‡¡≈Á¥æ◊™

À√◊ÕÀ—«æ◊™

(Ù) °“√º≈‘µÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª®“°

‡¡≈Á¥æ◊™À√◊ÕÀ—«æ◊™

(ı) °“√º ¡·ªÑß À√◊Õ‡¡≈Á¥æ◊™

(ˆ) °“√ªÕ°À—«æ◊™ À√◊Õ∑”À—«

æ◊™„Àâ‡ªìπ‡ âπ·«àπ À√◊Õ·∑àß

Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

Õ“À“√®“°·ªÑßÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”¢π¡ªíß À√◊Õ¢π¡‡§Á°

(Ú) °“√∑”¢π¡ªíß°√Õ∫ À√◊Õ

¢π¡Õ∫·Àâß

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√®“°

·ªÑß ‡ªìπ‡ âπ ‡¡Á¥ À√◊Õ™‘Èπ

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

ÒÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

πÈ”µ“≈ ´÷Ëß∑”®“°ÕâÕ¬ ∫’™ À≠â“

À«“π À√◊Õæ◊™Õ◊Ëπ∑’Ë „Àâ§«“¡

À«“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”πÈ”‡™◊ËÕ¡

(Ú) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬·¥ß

(Û) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬¥‘∫ À√◊Õ

πÈ”µ“≈∑√“¬¢“«

(Ù) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬¥‘∫ À√◊Õ

πÈ”µ“≈∑√“¬¢“«„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

(ı) °“√∑”πÈ”µ“≈°âÕπ À√◊Õ

πÈ”µ“≈ºß

(ˆ) °“√∑”°≈Ÿ‚§  ‡¥°´å‚∑√ 

ø√—°‚∑  À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å

∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π

(˜) °“√∑”πÈ”µ“≈®“°πÈ”À«“π

¢Õßµâπ¡–æ√â“« µâπµ“≈

‚µπ¥ À√◊Õæ◊™Õ◊ËπÊ ´÷Ëß¡‘„™à

ÕâÕ¬

ÒÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

™“ °“·ø ‚°‚°â ™ÁÕ°‚°‡≈µ

À√◊Õ¢π¡À«“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

-



100

≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ò) °“√∑”„∫™“·Àâß À√◊Õ„∫

™“ºß

(Ú) °“√§—Ë« ∫¥ À√◊ÕªÉπ°“·ø

À√◊Õ°“√∑”°“·øºß

(Û) °“√∑”‚°‚°âºß À√◊Õ¢π¡

®“°‚°‚°â

(Ù) °“√∑”™ÁÕ°‚°‡≈µ ™ÁÕ°‚°-

‡≈µºß À√◊Õ¢π¡®“°™ÁÕ°-

‚°‡≈µ

(ı) °“√∑”‡°Á°Œ«¬ºß ¢‘ßºß À√◊Õ

‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡™π‘¥ºß®“°æ◊™

Õ◊ËπÊ

(ˆ) °“√∑”¡–¢“¡Õ—¥‡¡Á¥ ¡–π“«

Õ—¥‡¡Á¥ À√◊Õº≈‰¡âÕ—¥‡¡Á¥

(˜) °“√‡™◊ËÕ¡ À√◊Õ·™àÕ‘Ë¡º≈‰¡â

À√◊Õ‡ª≈◊Õ°º≈‰¡â À√◊Õ°“√

‡§≈◊Õ∫º≈‰¡â À√◊Õ‡ª≈◊Õ°

º≈‰¡â¥â«¬πÈ”µ“≈

(¯) °“√Õ∫ À√◊Õ§—Ë«∂—Ë« À√◊Õ‡¡≈Á¥

º≈‰¡â (Nuts) À√◊Õ°“√

‡§≈◊Õ∫∂—Ë« À√◊Õ‡¡≈Á¥º≈‰¡â

(Nuts) ¥â«¬πÈ”µ“≈ °“·ø

‚°‚°â À√◊Õ™ÁÕ°‚°‡≈µ

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π



101

≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(˘) °“√∑”À¡“°Ω√—Ëß

(Ò) °“√∑”≈Ÿ°°«“¥ À√◊Õ∑Õøøïò

(ÒÒ) °“√∑”‰Õ»°√’¡

ÒÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡§√◊ËÕßª√ÿß À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫

Õ“À“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”ºßøŸ

(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕßª√ÿß°≈‘Ëπ √ 

À√◊Õ ’¢ÕßÕ“À“√

(Û) °“√∑”·ªÑß‡™◊ÈÕ

(Ù) °“√∑”πÈ” â¡ “¬™Ÿ

(ı) °“√∑”¡“ µ“√å¥

(ˆ) °“√∑”πÈ”¡—π ≈—¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(˜) °“√∫¥ À√◊ÕªÉπ‡§√◊ËÕß‡∑»

(¯) °“√∑”æ√‘°ªÉπ æ√‘°‰∑¬ªÉπ

À√◊Õ‡§√◊ËÕß·°ß

ÒÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√∑”πÈ”·¢Áß À√◊Õµ—¥ ´Õ¬ ∫¥

À√◊Õ¬àÕ¬πÈ”·¢Áß

Òı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

Õ“À“√ —µ«åÕ¬à “ ß„¥Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”Õ“À“√º ¡ À√◊Õ

Õ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫

‡≈’È¬ß —µ«å

(Ú) °“√ªÉπÀ√◊Õ∫¥ æ◊™ ‡¡≈Á¥

æ◊™ °“°æ◊™ ‡π◊ÈÕ —µ«å °√–¥Ÿ°

 —µ«å ¢π —µ«å À√◊Õ‡ª≈◊Õ°

ÀÕ¬ ”À√—∫∑”À√◊Õº ¡

‡ªìπÕ“À“√ —µ«å

Òˆ ‚√ßß“πµâ¡ °≈—Ëπ À√◊Õº ¡ ÿ√“

Ò˜ ‚√ßß“πº≈‘µ ‡Õ∑‘≈·Õ≈°ÕŒÕ≈å

´÷Ëß¡‘„™à ‡Õ∑‘≈·Õ≈°°ŒÕ≈å∑’Ëº≈‘µ

®“°°“°´—≈‰øµå „π°“√∑” ‡¬◊Ë Õ

°√–¥“…

Ò¯ ‚√ßß“π∑” À√◊Õº ¡ ÿ√“®“°

º≈‰¡â

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬

À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

-

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™âøóπ ¢’È-

‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

Ò˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

¡Õ≈∑å À√◊Õ‡∫’¬√åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑” ªÉπ À√◊Õ∫¥¡Õ≈∑å

(Ú) °“√∑”‡∫’¬√å

Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

πÈ”¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë‰¡à¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å

πÈ”Õ—¥≈¡ À√◊ÕπÈ”·√à Õ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”πÈ”¥◊Ë¡

(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë‰¡à¡’

·Õ≈°ÕŒÕ≈å

(Û) °“√∑”πÈ”Õ—¥≈¡

(Ù) °“√∑”πÈ”·√à

ÚÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

¬“ Ÿ∫ ¬“Õ—¥ ¬“‡ âπ ¬“‡§’È¬« À√◊Õ

¬“π—µ∂ÿåÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√Õ∫„∫¬“ Ÿ∫„Àâ·Àâß À√◊Õ

°“√√Ÿ¥°â“π„∫¬“ Ÿ∫

(Ú) °“√∑”∫ÿÀ√’Ë´‘°“·√µ ∫ÿÀ√’Ë

´‘°“√å À√◊Õ∫ÿÀ√’ËÕ◊Ëπ

(Û) °“√∑”¬“Õ—¥ ¬“‡ âπ ¬“‡ âπ

ª√ÿß À√◊Õ¬“‡§’È¬«

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π



104

≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ù) °“√∑”¬“π—µ∂ÿå

ÚÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

 ‘Ëß∑Õ ¥â“¬À√◊Õ‡ âπ„¬´÷Ëß¡‘„™à

„¬À‘π (Asbestos) Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√À¡—° §“√å∫Õ‰π´å  “ß

À«’ √’¥ ªíòπ Õ∫ §«∫

∫‘¥‡°≈’¬« °√Õ ‡∑Á°‡®Õ√å‰√´å

øÕ° À√◊Õ¬âÕ¡ ’‡ âπ„¬

(Ú) °“√∑Õ À√◊Õ°“√‡µ√’¬¡

‡ âπ¥â“¬¬◊π ”À√—∫°“√∑Õ

(Û) °“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ À√◊Õ·µàß

 ”‡√Á®¥â“¬À√◊Õ ‘Ëß∑Õ

(Ù) °“√æ‘¡æå ‘Ëß∑Õ

ÚÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å®“° ‘Ëß∑Õ ´÷Ëß¡‘„™à

‡§√◊ËÕßπÿà ßÀà¡Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“° ‘Ëß∑Õ

‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â„π∫â“π

(Ú) °“√∑”∂ÿß À√◊Õ°√– Õ∫´÷Ëß

¡‘„™à∂ÿß À√◊Õ°√– Õ∫

æ≈“ µ‘°

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°ºâ“„∫

(Ù) °“√µ°·µàß À√◊Õ‡¬Á∫ªí°

∂—°√âÕ¬ ‘Ëß∑Õ

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π Ú

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ∑’Ë Ò

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ∑’Ë Ò

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ∑’Ë Ò

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ́ ÷Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π Ú

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ́ ÷Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı

§π

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı

§π

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı

§π

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı

§π
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

ÚÙ ‚√ßß“π∂—°ºâ“ ºâ“≈Ÿ°‰¡â À√◊Õ

‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡¥â«¬¥â“¬ À√◊Õ‡ âπ„¬

À√◊ÕøÕ°¬âÕ¡ ’ À√◊Õ·µàß ”‡√Á®

ºâ“ ºâ“≈Ÿ°‰¡â À√◊Õ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡∑’Ë

∂—°¥â«¬¥â“¬ À√◊Õ‡ âπ„¬

Úı ‚√ßß“πº≈‘µ‡ ◊ËÕ À√◊Õæ√¡¥â«¬

«‘∏’∑Õ  “π ∂—° À√◊ÕºŸ°„Àâ‡ªìπ

ªÿ¬ ´÷Ëß¡‘„™à‡ ◊ËÕ À√◊Õæ√¡∑’Ë∑”

¥â«¬¬“ß À√◊Õæ≈“ µ‘° À√◊Õ

æ√¡πÈ”¡—π

Úˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡™◊Õ° µ“¢à“¬ ·À À√◊ÕÕ«π

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√º≈‘µ‡™◊Õ°

(Ú) °“√º≈‘µ ª√–°Õ∫ À√◊Õ

´àÕ¡·´¡µ“¢à“¬ ·À À√◊Õ

Õ«π ·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π

À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å

¥—ß°≈à“«

Ú˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å ´÷Ëß¡‘‰¥â∑”¥â«¬«‘∏’∂—°

À√◊Õ∑ÕÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ë ßÀ√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”æ√¡πÈ”¡—π À√◊Õ ‘Ëß

ªŸæ◊Èπ ´÷Ëß¡’º‘«Àπâ“·¢Áß ´÷Ëß¡‘

‰¥â∑”®“°‰¡â°äÕ° ¬“ß À√◊Õ

æ≈“ µ‘°

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ú) °“√∑”ºâ“πÈ”¡—π À√◊ÕÀπ—ß-

‡∑’¬¡ ´÷Ëß¡‘‰¥â∑”®“°

æ≈“ µ‘°≈â«π

(Û)°“√∑”·ºàπ‡ âπ„¬ ∑’Ë·™àÀ√◊Õ

©“∫º‘«Àπâ“¥â«¬«— ¥ÿ ´÷Ëß¡‘„™à

¬“ß

(Ù) °“√∑” —°À≈“¥

(ı) °“√∑”ºâ“≈Ÿ°‰¡â À√◊Õºâ“≈Ÿ°‰¡â

‡∑’¬¡

(ˆ) °“√∑”«— ¥ÿ®“°‡ âπ„¬

 ”À√—∫„™â∑”‡∫“– π«¡ À√◊Õ

 ‘Ëß∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π

(˜) °“√º≈‘µ‡ âπ„¬ À√◊Õªÿ¬„¬

®“°«— ¥ÿ∑’Ë∑”®“°‡ âπ„¬ À√◊Õ

ªÿ¬„¬∑’Ë‰¡à„™â·≈â«

(¯) °“√∑”¥â“¬ À√◊Õºâ“„∫ ”À√—∫

¬“ßπÕ°≈âÕ‡≈◊ËÕπ

Ú¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ ´÷Ëß¡‘„™à√Õß‡∑â“

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µ—¥ À√◊Õ‡¬Á∫‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡

‡¢Á¡¢—¥ ºâ“‡™Á¥Àπâ“ ºâ“æ—π§Õ

‡π°‰∑ ÀŸ°√–µà“¬ ª≈Õ°-

·¢π ∂ÿß¡◊Õ ∂ÿß‡∑â“ ®“°ºâ“

Àπ—ß —µ«å ¢π —µ«å À√◊Õ

«— ¥ÿÕ◊Ëπ

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

-

-

-

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ú) °“√∑”À¡«°

Ú˘ ‚√ßß“πÀ¡—° ™”·À≈– Õ∫ ªÉπ

À√◊Õ∫¥ øÕ° ¢—¥·≈–·µàß ·µàß

 ”‡√Á® Õ—¥„Àâ‡ªìπ≈“¬πŸπ À√◊Õ

‡§≈◊Õ∫ ’Àπ—ß —µ«å

Û ‚√ßß“π “ß øÕ° øÕ° ’ ¬âÕ¡ ’

¢—¥À√◊Õ·µàß¢π —µ«å

ÛÒ ‚√ßß“π∑”æ√¡ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â

®“° —µ«åÀ√◊Õ¢π —µ«å

ÛÚ ‚√ßß“πº≈‘µº≈‘µ¿—≥±å À√◊Õ™‘Èπ

 à«π¢Õßº≈‘µ¿—≥±å ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕß

·µàß°“¬ À√◊Õ√Õß‡∑â“®“°

(Ò) Àπ—ß —µ«å ¢π —µ«å ‡¢“ —µ«å

°√–¥Ÿ° —µ«å Àπ—ß‡∑’¬¡

(Ú) „¬·°â«

ÛÛ ‚√ßß“πº≈‘µ√Õß‡∑â“ À√◊Õ™‘Èπ-

 à«π¢Õß√Õß‡∑â“´÷Ë ß¡‘‰¥â∑”®“°

‰¡â ¬“ßÕ∫·¢Áß ¬“ßÕ—¥‡¢â“√Ÿª

À√◊Õæ≈“ µ‘°Õ—¥‡¢â“√Ÿª

ÛÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‰¡â Õ¬à “ß„¥Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√‡≈◊ËÕ¬ ‰  ´Õ¬ ‡´“–√àÕß

À√◊Õ°“√·ª√√Ÿª‰¡â¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ

∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π

(Ú) °“√∑”«ß°∫ ¢Õ∫ª√–µŸ

¢Õ∫Àπâ“µà“ß ∫“πÀπâ“µà“ß

∫“πª√–µŸ À√◊Õ à«πª√–°Õ∫

∑’Ë∑”¥â«¬‰¡â¢ÕßÕ“§“√

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥„π®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Û) °“√∑”‰¡â«’‡π’¬√å À√◊Õ‰¡âÕ—¥

∑ÿ°™π‘¥

(Ù) °“√∑”ΩÕ¬‰¡â °“√∫¥ ªÉπ

À√◊Õ¬àÕ¬‰¡â

(ı) °“√∂πÕ¡‡π◊ÈÕ‰¡â À√◊Õ°“√

Õ∫‰¡â

(ˆ) °“√‡º“∂à“π®“°‰¡â

Ûı ‚√ßß“πº≈‘µ¿“™π–∫√√®ÿ À√◊Õ

‡§√◊ËÕß„™â®“°‰¡â‰ºà À«“¬ ø“ß

ÕâÕ °° À√◊Õº—°µ∫™«“

Ûˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å®“°‰¡â À√◊Õ‰¡â°äÕ°

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ ‡§√◊ËÕß

¡◊Õ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â®“°‰¡â

·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π¢Õß

º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

(Ú) °“√∑”√Õß‡∑â“ ™‘Èπ à«π¢Õß

√Õß‡∑â“À√◊ÕÀÿàπ√Õß‡∑â“

®“°‰¡â

(Û) °“√·°– ≈—°‰¡â

(Ù) °“√∑”°√Õ∫√Ÿª À√◊Õ°√Õ∫

°√–®°®“°‰¡â

(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°‰¡â°äÕ°

Û˜ ‚√ßß“π∑”‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ

‡§√◊ËÕßµ∫·µàß ¿“¬„πÕ“§“√®“°

‰¡â ·°â« ¬“ß À√◊ÕÕ‚≈À–Õ◊Ëπ

´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ‡§√◊ËÕß

µ∫·µàß¿“¬„πÕ“§“√®“°

-

-

-

-

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π

·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

æ≈“ µ‘°Õ—¥‡¢â“√Ÿª ·≈–√«¡∂÷ß

™‘Èπ à«π¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

Û¯ ‚√ßß“πº≈‘µ‡¬◊ËÕ À√◊Õ°√–¥“…

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”‡¬◊ËÕ®“°‰¡â À√◊Õ«— ¥ÿ

Õ◊Ëπ

(Ú) °“√∑”°√–¥“… °√–¥“…

·¢Áß À√◊Õ°√–¥“…∑’Ë„™â„π

°“√°àÕ √â“ß ™π‘¥∑’Ë∑”®“°

‡ âπ„¬ (Fibre) À√◊Õ·ºàπ

°√–¥“…‰ø‡∫Õ√å

(Fibreboard)

Û˘ ‚√ßß“πº≈‘µ¿“™π–∫√√®ÿ®“°

°√–¥“…∑ÿ°™π‘¥ À√◊Õ·ºàπ

°√–¥“…‰ø‡∫Õ√å (Fibreboard)

Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡¬◊ËÕ°√–¥“…À√◊Õ°√–¥“…·¢Áß

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√©“∫ ¢—¥¡—π À√◊Õ∑“°“«

°√–¥“… À√◊Õ°√–¥“…·¢Áß

À√◊Õ°“√Õ—¥°√–¥“… À√◊Õ

°√–¥“…·¢ÁßÀ≈“¬™—Èπ‡¢â“

¥â«¬°—π

(Ú) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å´÷Ëß¡‘„™à

¿“™π–∫√√®ÿ®“°‡¬◊ËÕ

°√–¥“… À√◊Õ°√–¥“…·¢Áß

ÙÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

(Ò) °“√æ‘¡æå °“√∑”·øÑ¡‡°Á∫

‡Õ° “√ °“√‡¬Á∫‡≈à¡ ∑”ª°

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

À√◊Õµ∫·µàß ‘Ëßæ‘¡æå

(Ú) °“√∑”·¡àæ‘¡æå‚≈À–

ÙÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡§¡’¿—≥±å  “√‡§¡’ À√◊Õ«— ¥ÿ‡§¡’

´÷Ëß¡‘„™àªÿÜ¬Õ¬à“ß„¥ Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”‡§¡’¿—≥±å  “√‡§¡’

À√◊Õ«— ¥ÿ‡§¡’

(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“ ≈”‡≈’¬ß ·¬°

§—¥‡≈◊Õ° À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿ

‡©æ“–‡§¡’¿—≥±åÕ—πµ√“¬

ÙÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

ªÿÜ¬ À√◊Õ “√ªÑÕß°—π À√◊Õ°”®—¥

»—µ√Ÿæ◊™ À√◊Õ —µ«å (Pesticides)

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”ªÿÜ¬ À√◊Õ “√ªÑÕß°—π

À√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ À√◊Õ —µ«å

(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿ

ªÿÜ¬ À√◊Õ “√ªÑÕß°—π À√◊Õ

°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å

ÙÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√º≈‘µ¬“ß‡√´‘π —ß‡§√“–Àå ¬“ß

Õ’≈“ ‚µ‡¡Õ√å æ≈“ µ‘° À√◊Õ

‡ âπ„¬ —ß‡§√“–Àå ´÷Ëß¡‘„™à„¬·°â«

Ùı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

 ’ (Paints) πÈ”¡—π™—°‡ß“‡´≈·≈Á°

‡≈Á°‡°Õ√å À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å  ”À√—∫

„™â¬“À√◊ÕÕÿ¥Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑” ’ ”À√—∫„™â∑“ æàπ

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫

(Ú) °“√∑”πÈ”¡—π™—°‡ß“ πÈ”¡—π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

-

-

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

º ¡ ’ À√◊ÕπÈ”¬“≈â“ß ’

(Û) °“√∑”‡´≈·≈Á° ·≈Á°‡°Õ√å

À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â

¬“À√◊ÕÕÿ¥

Ùˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

¬“Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë√—∫√Õß‰«â„π

µ”√“¬“ ∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ª√–°“»

(Ú) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬

 ”À√—∫„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå

∫”∫—¥ ∫√√‡∑“ √—°…“ À√◊Õ

ªÑÕß°—π‚√§À√◊Õ§«“¡‡®Á∫-

ªÉ«¬¢Õß¡πÿ…¬å À√◊Õ —µ«å

(Û) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬

 ”À√—∫„Àâ‡°‘¥º≈·°à ÿ¢¿“æ

‚§√ß √â“ß À√◊Õ°“√°√–∑”

Àπâ“∑’Ë„¥Ê ¢Õß√à“ß°“¬

¡πÿ…¬å À√◊Õ —µ«å

∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß-

 “∏“√≥ ÿ¢ª√–°“» ·µà

«—µ∂ÿµ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú)

‰¡à√«¡∂÷ß«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬

 ”À√—∫„™â‡ªìπÕ“À“√

‡§√◊ËÕß°’Ã“ ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß

‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√

ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·≈–

 à«πª√–°Õ∫¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ

∑’Ë„™â„π°“√π—Èπ

-

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

Ù˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ ∫Ÿà

‡§√◊ËÕß ”Õ“ß À√◊Õ ‘Ëßª√ÿß·µàß

√à“ß°“¬Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑” ∫Ÿà «— ¥ÿ —ß‡§√“–Àå

 ”À√—∫´—°øÕ° ·™¡æŸ

º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫‚°πÀπ«¥

À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å™”√–≈â“ßÀ√◊Õ

¢—¥∂Ÿ

(Ú) °“√∑”°≈’‡´Õ√’π¥‘∫ À√◊Õ

°≈’‡´Õ√’π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï®“°

πÈ”¡—πæ◊™ À√◊Õ —µ«å À√◊Õ

‰¢¡—π —µ«å

(Û) °“√∑”‡§√◊ËÕß ”Õ“ß À√◊Õ

 ‘Ëßª√ÿß·µàß√à“ß°“¬

(Ù) °“√∑”¬“ ’øíπ

Ù¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å‡§¡’ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”¬“¢—¥‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ

À√◊Õ‚≈À– ¢’Èº÷Èß À√◊Õ«— ¥ÿ

 ”À√—∫µ∫·µàßÕ“§“√

(Ú) °“√∑”¬“¶à“‡™◊ÈÕ‚√§ À√◊Õ

¬“¥—∫°≈‘Ëπ

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫°—π

πÈ” º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë ‡ªìπµ—«∑”

„Àâ ‡ªï¬°πÈ” º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë

‡ªìπµ—«∑”„Àâµ’‡¢â“¥â«¬°—π‰¥â

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

º≈‘ µ¿—≥±å∑’Ë ‡ ªì πµ— «∑” „Àâ

´÷¡‡¢â“‰ª (Wetting Agents,

Emulsifiers or Penetrants)

º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™âºπ÷°

À√◊Õ°“« º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫

„™â ‡ªìπµ—«º ¡ (Sizes)

º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â‡ªìπµ—«

‡™◊ËÕ¡ À√◊ÕÕÿ¥ (Cements)

∑’Ë∑”®“°æ◊™  —µ«å  À√◊Õ

æ≈“ µ‘° ∑’Ë‰¥â¡“®“°·À≈àß

º≈‘µÕ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™àº≈‘µ¿—≥±å

 ”À√—∫„™âÕÿ¥√Ÿøíπ (Dental

Cements)

(Ù) °“√∑”‰¡â¢’¥‰ø «—µ∂ÿ√–‡∫‘¥

À√◊Õ¥Õ°‰¡â‡æ≈‘ß

(ı) °“√∑”‡∑’¬π‰¢

(ˆ) °“√∑”À¡÷°À√◊Õ§“√å∫Õπ¥”

(˜) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’°≈‘Ëπ

À√◊Õ§«—π‡¡◊ËÕ‡º“‰À¡â

(¯) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’°“√∫Ÿ√

(˘) °“√∑”À—«πÈ”¡—π√–‡À¬

(Essential oils)

(Ò) °“√∑”§√“¡ À√◊Õ«— ¥ÿøÕ°

¢“« ∑’Ë„™â„π°“√´—°ºâ“

(ÒÒ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â

‡ªìπ©π«πÀÿâ¡À¡âÕπÈ” À√◊Õ

°—π§«“¡√âÕπ

(ÒÚ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫

„™â°—∫‚≈À– πÈ”¡—π À√◊ÕπÈ”

(Metal, Oil or Water Treating

Compounds) º≈‘µ¿—≥±å

 ”‡√Á®‡§¡’‰«· ßøî≈å¡ À√◊Õ

°√–¥“… À√◊Õºâ“∑’Ë∑“¥â«¬

µ—«‰«· ß (Prepared Photo-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

Chemical Mater ia ls or

Sensitized Film, Paper or

Cloth)

(ÒÛ) °“√∑”∂à“π°—¡¡—πµå

(Activated Carbon)

Ù˘ ‚√ßß“π°≈—ËππÈ”¡—πªî‚µ√‡≈’¬¡

ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡

∂à“πÀ‘π À√◊Õ≈‘°‰πµåÕ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”·Õ øí≈µå À√◊Õ

πÈ”¡—π¥‘π

(Ú) °“√∑”°√–¥“…Õ“∫·Õ øí≈µå

À√◊ÕπÈ”¡—π¥‘π

(Û) °“√∑”‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°âÕπ À√◊Õ

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ”‡√Á®√Ÿª®“°∂à“π

À‘π À√◊Õ≈‘°‰πµå∑’Ë·µàß·≈â«

(Ù) °“√º ¡º≈‘µ¿—≥±å®“°

ªî‚µ√‡≈’¬¡‡¢â“¥â«¬°—π À√◊Õ

°“√º ¡º≈‘µ¿—≥±å®“°

ªî‚µ√‡≈’¬¡°—∫«— ¥ÿÕ◊Ëπ

(ı) °“√°≈—Ëπ∂à“πÀ‘π„π‡µ“‚§â°

´÷Ë ß ‰ ¡à ‡ ªì π à «πÀπ÷Ë ß ¢ Õ ß

°“√º≈‘µ°ä“´À√◊Õ‡À≈Á°

ıÒ ‚√ßß“πº≈‘µ ´àÕ¡ À≈àÕ À√◊Õ

À≈àÕ¥Õ°¬“ßπÕ°À√◊Õ¬“ß„π

 ”À√—∫¬“πæ“Àπ–∑’Ë ‡§≈◊Ë Õπ∑’Ë

¥â«¬‡§√◊ËÕß°≈ §π À√◊Õ —µ«å

ıÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

¬“ßÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

-

-

-

-

-

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ò) °“√∑”¬“ß·ºàπ„π¢—Èπµâπ

®“°πÈ”¬“ß∏√√¡™“µ‘ ´÷Ëß¡‘„™à

°“√∑”„π «π¬“ßÀ√◊ÕªÉ“

(Ú) °“√À—Ëπ º ¡ √’¥„Àâ‡ªìπ·ºàπ

À√◊Õµ—¥·ºàπ¬“ß∏√√¡™“µ‘

÷́Ëß¡‘„™à°“√∑”„π «π¬“ß

À√◊ÕªÉ“

(Û) °“√∑”¬“ß·ºàπ√¡§«—π °“√

∑”¬“ß‡§√ª ¬“ß·∑àß ¬“ßπÈ”

À√◊Õ°“√∑”¬“ß„Àâ‡ªìπ√Ÿª

·∫∫Õ◊Ëπ„¥∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π

®“°¬“ß∏√√¡™“µ‘

(Ù) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¬“ß πÕ°®“°

∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π≈”¥—∫∑’Ë ıÒ ®“°

¬“ß∏√√¡™“µ‘ À√◊Õ

¬“ß —ß‡§√“–Àå

ıÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±åæ≈“ µ‘°Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â

‡§√◊ËÕß ‡√◊Õπ À√◊Õ ‡§√◊ËÕß

ª√–¥—∫ ·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π

¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

(Ú) °“√∑”‡ ◊ËÕ À√◊Õæ√¡

(Û) °“√∑”‡ª≈◊Õ°Àÿâ¡‰ â°√Õ°

(Ù) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ ‡™àπ

∂ÿß À√◊Õ°√– Õ∫

(ı) °“√∑”æ≈“ µ‘°‡ªìπ‡¡Á¥

·∑àß ∑àÕ À≈Õ¥ ·ºàπ ™‘Èπ

ºß À√◊Õ√Ÿª∑√ßµà“ßÊ

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(ˆ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â

‡ªìπ©π«π

(˜) °“√∑”√Õß‡∑â“ À√◊Õ™‘Èπ à«π

¢Õß√Õß‡∑â“

(¯) °“√Õ—¥æ≈“ µ‘°À≈“¬Ê ™—Èπ

‡ªìπ·ºàπ

(˘) °“√≈â“ß ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬

æ≈“ µ‘°

ıÙ ‚√ßß“πº≈‘µ·°â« ‡ âπ„¬·°â«

À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å·°â«

ıı ‚√ßß“πº≈‘µ¿—≥±å‡§√◊ËÕß

°√–‡∫◊ÈÕß‡§≈◊Õ∫ ‡§√◊ËÕßªíôπ¥‘π‡º“

À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥‘π‡º“ ·≈–√«¡∂÷ß°“√

‡µ√’¬¡«— ¥ÿ‡æ◊ËÕ°“√¥—ß°≈à“«

ıˆ ‚√ßß“πº≈‘µÕ‘∞ °√–‡∫◊ÈÕß À√◊Õ∑àÕ

 ”À√—∫„™â„π°“√°àÕ √â“ß‡∫â“À≈Õ¡

‚≈À– °√–‡∫◊ÈÕßª√–¥—∫

(Architec tural Terracotta)

√Õß„π‡µ“‰ø ∑àÕÀ√◊Õ¬Õ¥ª≈àÕß‰ø

À√◊Õ«—µ∂ÿ∑π‰ø ®“°¥‘π‡Àπ’¬«

ı˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

’́‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊ÕªŸπª≈“ ‡µÕ√å

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ

ªŸπª≈“ ‡µÕ√å

(Ú) °“√≈”‡≈’¬ß´’‡¡πµå ªŸπ¢“«

À√◊ÕªŸπª≈“ ‡µÕ√å ¥â«¬

√–∫∫ “¬æ“π≈”‡≈’¬ßÀ√◊Õ

√–∫∫∑àÕ≈¡

(Û) °“√º ¡´’‡¡πµå ªŸπ¢“«

À√◊ÕªŸπª≈“ ‡µÕ√åÕ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

‡¢â“¥â«¬°—π À√◊Õ°“√º ¡

´’‡¡πµå ªŸπ¢“«À√◊ÕªŸπ

ª≈“ ‡µÕ√åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß‡¢â“°—∫«— ¥ÿ

Õ◊Ëπ

ı¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±åÕ‚≈À–Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å§Õπ°√’µ

º≈‘µ¿—≥±å§Õπ°√’µº ¡

º≈‘µ¿—≥±å¬‘ª´—¡ À√◊Õ

º≈‘µ¿—≥±åªŸπª≈“ ‡µÕ√å

(Ú) °“√∑”„¬·√à

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°À‘π

(Ù) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫¢—¥∂Ÿ

(Abrasives)

(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“° ‡ âπ

„¬À‘π (Asbestos)

(ˆ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°

·°√‰øµå

ı˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√∂≈ÿß À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ßÀ√◊Õ

º≈‘µ‡À≈Á° À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“„π™—Èπµâπ

(Iron and Steel Basic Industries)

ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫∂≈ÿß

º ¡ ∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥

¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‚≈À–„π¢—Èπµâπ

÷́Ëß¡‘„™à‡À≈Á°À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“

(Non-ferrous Metal Basic

Industries)

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

ˆÒ ‚√ßß“πº≈‘µ µ∫·µàß ¥—¥·ª≈ßÀ√◊Õ

´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë

∑”¥â«¬‡À≈Á°À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“·≈–

√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å

¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â¥—ß°≈à“«

ˆÚ ‚√ßß“πº≈‘µ µ∫·µàß ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß‡√◊ÕπÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕßµ∫·µàß¿“¬„πÕ“§“√∑’Ë

∑”®“°‚≈À– À√◊Õ‚≈À–‡ªìπ

 à«π„À≠à ·≈–√«¡∂÷ß à«π

ª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß

‡√◊Õπ À√◊Õ‡§√◊ËÕßµ∫·µàß¥—ß°≈à“«

ˆÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å‚≈À–  ”À√—∫„™â„π

°“√°àÕ √â“ßÀ√◊Õµ‘¥µ—ÈßÕ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫

„™â„π°“√°àÕ √â“ß –æ“π

ª√–µŸπÈ” ∂—ßπÈ” À√◊Õª≈àÕß‰ø

(Ú) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫

„™â„π°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√

(Û) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫

„™â„π°“√µàÕ‡√◊Õ

(Ù) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫

„™â„π°“√ √â“ßÀ√◊Õ

à́Õ¡À¡âÕπÈ”

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫

ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ

‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(ı) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫

„™â°—∫√–∫∫‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

ˆÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

º≈‘µ¿—≥±å‚≈À–Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ

(Ú) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¥â«¬«‘∏’ªíö¡

À√◊Õ°√–·∑°

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¥â«¬

‡§√◊ËÕßÕ—¥™π‘¥‡°≈’¬«

(Ù) °“√∑”µŸâÀ√◊ÕÀâÕßπ‘√¿—¬

(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°≈«¥

À√◊Õ “¬‡§‡∫‘≈‚¥¬„™â≈«¥

∑’Ë‰¥â¡“®“°·À≈àßº≈‘µÕ◊Ëπ

´÷Ëß¡‘„™à≈«¥À√◊Õ “¬‡§‡∫‘≈

∑’ËÀÿâ¡¥â«¬©π«π

(ˆ) °“√∑”¢¥ ª√‘ß‡À≈Á°  ≈—°

·ªÑπ‡°≈’¬««ß·À«π À¡ÿ¥¬È”

À√◊ÕÀ≈Õ¥™π‘¥æ—∫‰¥â ∑’Ë‰¡à

∑”„π‚√ß√’¥ À√◊Õ¥÷ß¢—Èπµâπ

(Primary Rolling or

Drawing Mills

(˜) °“√∑”‡µ“‰ø À√◊Õ‡§√◊ËÕßÕÿàπ

ÀâÕßÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ´÷Ëß‰¡à„™â‰øøÑ“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(¯) °“√∑”‡§√◊ËÕß ÿ¢¿—≥±å‡À≈Á°

À√◊Õ‚≈À–‡§≈◊Õ∫ ‡§√◊ËÕß

∑Õß‡À≈◊Õß  ”À√—∫„™â„π

°“√µàÕ∑àÕ À√◊Õ‡§√◊ËÕß

ª√–°Õ∫«“≈å«À√◊Õ∑àÕ

(˘) °“√∑”‡§√◊ËÕß„™â‡≈Á°Ê ®“°

‚≈À–

(Ò) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å‚≈À–

 ”‡√Á®√Ÿª¥â«¬«‘∏’‡§≈◊Õ∫À√◊Õ

≈ß√—° (Enamelling Japanning

or Lacquering) ™ÿ∫À√◊Õ¢—¥

(ÒÒ) °“√Õ—¥‡»…‚≈À–

(ÒÚ) °“√µ—¥ æ—∫ À√◊Õ¡â«π

  ‚≈À–

(ÒÛ) °“√°≈÷ß ‡®“– §«â“π °—¥

  ‰  ‡®’¬πÀ√◊Õ‡™◊ËÕ¡‚≈À–

  ∑—Ë«‰ª

(ÒÙ) °“√∑”™‘Èπ à«πÀ√◊ÕÕÿª°√≥å

      ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å‚≈À–µ“¡

  (Ò) ∂÷ß (Ò)

ˆı ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß¬πµå ‡§√◊ËÕß

°—ßÀ—π ·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫

À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµåÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕß°—ßÀ—π¥—ß°≈à“«

ˆˆ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ à́Õ¡·´¡‡§√◊ËÕß®—°√  ”À√—∫

„™â„π°“√° ‘°√√¡À√◊Õ°“√‡≈’È¬ß

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

 —µ«å ·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫

À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß®—°√

¥—ß°≈à“«

ˆ˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡§√◊ËÕß®—°√  à«πª√–°Õ∫ À√◊Õ

Õÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫

ª√–¥‘…∞å‚≈À– À√◊Õ‰¡âÕ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫

‚√ß‡≈◊ËÕ¬ ‰  ∑”‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ

À√◊Õ∑”‰¡â«’‡π’¬√å

(Ú) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß°≈÷ß ‡§√◊ËÕß§«â“π

‡§√◊ËÕß‡®“– ‡§√◊ËÕß°—¥

(Milling Machines)

‡§√◊ËÕß‡®’¬π ‡§√◊ËÕßµ—¥

(Shearing Machines) À√◊Õ

‡§√◊ËÕß‰  (Shaping Machines)

(Û) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß‡≈◊ËÕ¬µ—¥‚≈À–¥â«¬

‡§√◊ËÕß¬πµå À√◊Õ‡§√◊ËÕß¢—¥

(Ù) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß∑ÿ∫‚≈À–

(Drop Forges or Forging

Machines)

(ı) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß√’¥‚≈À– ‡§√◊ËÕß

Õ—¥‚≈À– À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥÷ß√’¥

‚≈À–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(ˆ) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß¥—π√’¥ ‡§√◊ËÕß∑”

„ÀâÀ≈Õ¡≈–≈“¬ À√◊Õ‡™◊ËÕ¡

‚¥¬‰¡à„™â‰øøÑ“

(˜) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡·∫∫ (Dies) À√◊Õ‡§√◊ËÕß

®—∫ (Jigs)  ”À√—∫„™â°—∫

‡§√◊ËÕß¡◊Õ°≈

(¯) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ À√◊Õ

Õÿª°√≥å ”À√—∫‡§√◊ËÕß®—°√

µ“¡ (Ò) ∂÷ß (˜)

ˆ¯ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ à́Õ¡·´¡‡§√◊ËÕß®—°√  ”À√—∫

Õÿµ “À°√√¡°√–¥“… ‡§¡’

Õ“À“√ °“√ªíòπ∑Õ °“√æ‘¡æå

°“√º≈‘µ´’‡¡πµå À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å

¥‘π‡Àπ’¬« °“√°àÕ √â“ß °“√∑”

‡À¡◊Õß·√à °“√‡®“–À“ªî‚µ√‡≈’¬¡

À√◊Õ°“√°≈—ËππÈ”¡—π ·≈–√«¡∂÷ß

 à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß

‡§√◊ËÕß®—°√¥—ß°≈à“«

ˆ˘ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß§”π«≥

‡§√◊ËÕß∑”∫—≠™’ ‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫

√–∫∫∫—µ√‡®“– ‡§√◊ËÕß®—°√

 ”À√—∫„™â„π°“√§”π«≥™π‘¥

¥‘®‘µ—≈ À√◊Õ™π‘¥Õπ“≈âÕ° À√◊Õ

‡§√◊ËÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ”À√—∫

ªØ‘∫—µ‘°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π

À√◊ÕÕÿª°√≥å (Digital or Analog

Computers or Associated

Electronic Data Processing

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π‚¥¬

„™â “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

Equipment or Accessories)

‡§√◊ËÕßæ‘¡æå¥’¥ ‡§√◊ËÕß™—Ëß´÷Ëß¡‘„™à

‡§√◊ËÕß™—Ëß∑’Ë„™â„πÀâÕß∑¥≈Õß

«‘∑¬“»“ µ√å ‡§√◊ËÕßÕ—¥ ”‡π“´÷Ëß

¡‘„™à‡§√◊ËÕßÕ—¥ ”‡π“¥â«¬°“√∂à“¬

¿“æ ·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫

À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

˜ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß Ÿ∫πÈ”

‡§√◊ËÕßÕ—¥Õ“°“» À√◊Õ°ä“´ ‡§√◊ËÕß

‡ªÉ“≈¡ ‡§√◊ËÕßª√—∫À√◊Õ∂à“¬‡∑Õ“°“»

‡§√◊ËÕß‚ª√¬πÈ”¥—∫‰ø µŸâ‡¬ÁπÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫µŸâ‡¬Áπ ‡§√◊ËÕß¢“¬

 ‘π§â“Õ—µ‚π¡—µ‘ ‡§√◊ËÕß≈â“ß

´—° ´—°·Àâß À√◊Õ√’¥ºâ“ ‡§√◊ËÕß‡¬Á∫

‡§√◊ËÕß àß°”≈—ß°≈ ‡§√◊ËÕß¬°ªíôπ®—Ëπ

≈‘øµå ∫—π‰¥‡≈◊ËÕπ √∂∫√√∑ÿ° √∂

·∑√°‡µÕ√å √∂æà«ß ”À√—∫„™â„π

°“√Õÿµ “À°√√¡√∂¬°´âÕπ¢Õß

(Stackers) ‡µ“‰øÀ√◊Õ‡µ“Õ∫

 ”À√—∫„™â„π°“√Õÿµ “À°√√¡

À√◊Õ ”À√—∫„™â„π∫â“π ·µà

º≈‘µ¿—≥±åπ—ÈπµâÕß‰¡à„™âæ≈—ßß“π

‰øøÑ“ ·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫

À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

˜Ò ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß®—°√ À√◊Õ

º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π≈”¥—∫∑’Ë

˜ ‡©æ“–∑’Ë„™â‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß¬πµå

‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“

À¡âÕ·ª≈ß·√ß‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß —∫

À√◊Õ∫—ß§—∫‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß„™â

 ”À√—∫·ºß‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

‡ª≈’Ë¬π∑“ß‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß àßÀ√◊Õ

®”Àπà“¬‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß ”À√—∫

„™â∫—ß§—∫‰øøÑ“ À√◊Õ‡§√◊ËÕß‡™◊ËÕ¡‰øøÑ“

˜Ú ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ à́Õ¡·´¡‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ

‡§√◊ËÕß√—∫‚∑√∑—»πå ‡§√◊ËÕß°√–-

®“¬‡ ’¬ßÀ√◊Õ∫—π∑÷°‡ ’¬ß ‡§√◊ËÕß

‡≈àπ·ºàπ‡ ’¬ß ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°§”∫Õ°

‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß¥â«¬‡∑ª

‡§√◊ËÕß‡≈àπÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°

·∂∫¿“æ («‘¥‘∑—»πå) ·ºàπ‡ ’¬ß

‡∑ª·¡à‡À≈Á°∑’Ë‰¥â∫—π∑÷°‡ ’¬ß·≈â«

‡§√◊ËÕß‚∑√»—æ∑åÀ√◊Õ‚∑√‡≈¢™π‘¥

¡’ “¬À√◊Õ‰¡à¡’ “¬‡§√◊ËÕß àß«‘∑¬ÿ

‡§√◊ËÕß àß‚∑√∑—»πå ‡§√◊ËÕß√—∫ àß

 —≠≠“≥À√◊Õ®—∫ —≠≠“≥

‡§√◊ËÕß‡√¥“√å º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπµ—«

°÷Ëßπ”À√◊Õµ—«°÷Ëßπ”™π‘¥‰«∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß (Semi-Conductor or

Related Sensitive Semi-Conductor

Devices) §“ª“´‘‡µÕ√åÀ√◊Õ

§Õπ‡¥π‡´Õ√å Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

™π‘¥§ß∑’ËÀ√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â

(Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers)

‡§√◊ËÕßÀ√◊ÕÀ≈Õ¥‡√¥‘‚Õ°√“ø

‡§√◊ËÕßÀ√◊ÕÀ≈Õ¥ø≈Ÿ‚√ ‚§ª

À√◊Õ‡§√◊ËÕß À√◊ÕÀ≈Õ¥‡Õ°´‡√¬å

·≈–√«¡∂÷ß°“√º≈‘µÕÿª°√≥å

À√◊Õ™‘Èπ à«π ”À√—∫„™â°—∫

‡§√◊ËÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¥—ß°≈à“«

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π ‚¥¬„™â

 “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

˜Û ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ À√◊Õ

¥—¥·ª≈ß‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“∑’Ë‰¡à‰¥â√–∫ÿ‰«â„π≈”¥—∫„¥

·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫À√◊Õ

Õÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

˜Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

Õÿª°√≥å‰øøÑ“Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”À≈Õ¥‰øøÑ“ À√◊Õ¥«ß

‚§¡‰øøÑ“

(Ú) °“√∑”≈«¥ À√◊Õ “¬‡§‡∫‘≈

Àÿâ¡©π«π

(Û) °“√∑”Õÿª°√≥åµ‘¥µ—Èß À√◊Õ

‡µâ“‡ ’¬∫À≈Õ¥‰øøÑ“ (Fixtures

or lamp Sockets  or  Recep

tacles)  «‘µ´å‰øøÑ“ µ—«µàÕ

µ—«π” (Conductor Connectors)

Õÿª°√≥å∑’Ë„™â°—∫ “¬‰øøÑ“

À≈Õ¥ À√◊Õ ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫

 ”À√—∫√âÕ¬ “¬‰øøÑ“

(Ù) °“√∑”©π«π À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë

‡ªìπ©π«π‰øøÑ“´÷Ëß¡‘„™à

°√–‡∫◊ÈÕß‡§≈◊Õ∫À√◊Õ·°â«

(ı) °“√∑”À¡âÕ‡°Á∫æ≈—ßß“π

‰øøÑ“ À√◊ÕÀ¡âÕ°”‡π‘¥

æ≈—ßß“π‰øøÑ“™π‘¥πÈ” À√◊Õ

™π‘¥·Àâß ·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ

 à«π¢Õßº≈‘µ¿—≥±å

¥—ß°≈à“«

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π ‚¥¬„™â

 “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

˜ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡√◊ÕÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µàÕ ´àÕ¡·´¡ ∑“ ’ À√◊Õ

µÕ°À¡—π‡√◊Õ„πÕŸàµàÕ‡√◊Õ

πÕ°®“°‡√◊Õ¬“ß

(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… ”À√—∫

‡√◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß¬πµå‡√◊Õ

(Û) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ√◊ÈÕ

∑”≈“¬‡√◊Õ

˜ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

√∂‰ø √∂√“ß‰øøÑ“ À√◊Õ°√–‡™â“

‰øøÑ“ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ √â“ß ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ

´àÕ¡·´¡√∂∑’Ë„™â„π°“√

√∂‰ø √∂√“ß‰øøÑ“ À√◊Õ

°√–‡™â“‰øøÑ“

(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊Õ

Õÿª°√≥å ”À√—∫ √∂∑’Ë„™â„π

°“√√∂‰ø √∂√“ß‰øøÑ“ À√◊Õ

°√–‡™â“‰øøÑ“

˜˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

√∂¬πµå À√◊Õ√∂æà«ß Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ √â“ß ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√∂¬πµå

À√◊Õ√∂æà«ß

(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊Õ

Õÿª°√≥å ”À√—∫√∂¬πµå

À√◊Õ√∂æà«ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

˜¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

®—°√¬“π¬πµå ®—°√¬“π “¡≈âÕ

À√◊Õ®—°√¬“π Õß≈âÕ Õ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ √â“ß ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ

®—°√¬“π¬πµå ®—°√¬“π “¡≈âÕ

À√◊Õ®—°√¬“π Õß≈âÕ

(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊Õ

Õÿª°√≥å ”À√—∫®—°√¬“π¬πµå

®—°√¬“π “¡≈âÕ À√◊Õ

®—°√¬“π Õß≈âÕ

˜˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«

°—∫Õ“°“»¬“πÀ√◊Õ‡√◊Õ‚Œ‡«Õ√å-

§√“ø∑åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ √â“ß ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

à́Õ¡·´¡ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

 ¿“æÕ“°“»¬“π À√◊Õ‡√◊Õ

‚Œ‡«Õ√å§√“ø∑å

(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊Õ

Õÿª°√≥å ”À√—∫Õ“°“»¬“π

À√◊Õ‡√◊Õ‚Œ‡«Õ√å§√“ø∑å

¯ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ à́Õ¡·´¡≈âÕ‡≈◊ËÕπ∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ

¥â«¬·√ß§π À√◊Õ —µ«å ´÷Ëß¡‘„™à

®—°√¬“π·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫

À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

¯Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â À√◊ÕÕÿª°√≥å

«‘∑¬“»“ µ√åÀ√◊Õ°“√·æ∑¬å

Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬

Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡

·´¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å

«‘∑¬“»“ µ√å∑’Ë„™â„πÀâÕß

∑¥≈Õß À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë„™â

„π°“√™—Ëß µ«ß «—¥ À√◊Õ

∫—ß§—∫§«∫§ÿ¡

(Ú) °“√∑” ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß‰´‚§≈

µ√Õπ ‡§√◊ËÕß‡∫µ“µ√Õπ

À√◊Õ‡§√◊ËÕß‡√àßª√¡“≥Ÿ

(Cyclotrons), (Betatrons or

Accelerators)

(Û) °“√∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â

À√◊ÕÕÿª°√≥å°“√·æ∑¬å

¯Ú ‚√ßß“πº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â

‡°’Ë¬«°—∫π—¬πåµ“ À√◊Õ°“√«—¥ “¬µ“

‡≈π å ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë„™â

· ß‡ªìπÕÿª°√≥å„π°“√∑”ß“π À√◊Õ

‡§√◊ËÕßÕ—¥ ”‡π“¥â«¬°“√∂à“¬¿“æ

¯Û ‚√ßß“πº≈‘µ À√◊Õª√–°Õ∫π“Ãî°“

‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“  À√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õß

π“Ãî°“ À√◊Õ‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π‚¥¬

„™â “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π‚¥¬

„™â “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π‚¥¬

„™â “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π‚¥¬

„™â “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π‚¥¬

„™â “√‡§¡’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π∑ÿ°

¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫

À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π

‚¥¬„™â “√‡§¡’
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

¯Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡æ™√ æ≈Õ¬ ∑Õß ‡ß‘π π“° À√◊Õ

Õ—≠¡≥’Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”‡§√◊ËÕßª√–¥—∫‚¥¬„™â

‡æ™√ æ≈Õ¬ ‰¢à¡ÿ° ∑Õß§”

∑Õß¢“« ‡ß‘π π“° À√◊Õ

Õ—≠¡≥’

(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕß„™â¥â«¬∑Õß§”

∑Õß¢“« ‡ß‘π π“° À√◊Õ

°–‰À≈à∑Õß À√◊Õ‚≈À–∑’Ë

¡’§à“

(Û) °“√µ—¥ ‡®’¬√–‰π À√◊Õ¢—¥

‡æ™√ æ≈Õ¬ À√◊ÕÕ—≠¡≥’

(Ù) °“√‡º“ À√◊ÕÕ∫æ≈Õ¬ À√◊Õ

Õ—≠¡≥’Õ◊ËπÊ

(ı) °“√∑”¥«ßµ√“ À√◊Õ‡À√’¬≠

µ√“¢Õß‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥å

À√◊Õ‡À√’¬≠Õ◊Ëπ

¯ı ‚√ßß“πº≈‘µÀ√◊Õª√–°Õ∫‡§√◊ËÕß

¥πµ√’ ·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π À√◊Õ

Õÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß¥πµ√’¥—ß°≈à“«

¯ˆ ‚√ßß“πº≈‘µÀ√◊Õª√–°Õ∫‡§√◊ËÕß-

¡◊Õ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â„π°“√°’Ã“ °“√

∫√‘À“√√à“ß°“¬ °“√‡≈àπ∫‘≈‡≈’¬¥

‚∫«å≈‘Ëß À√◊Õµ°ª≈“ ·≈–√«¡∂÷ß

™‘Èπ à«πÀ√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß-

¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â¥—ß°≈à“«

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫

À√◊ÕÀ≈Õ¡‚≈À– ·≈–‰¡à

®—¥Õ¬Ÿà„π ®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫

À√◊ÕÀ≈Õ¡‚≈À– ·≈–‰¡à

®—¥Õ¬Ÿà„π ®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫

À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

-

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

¯˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡§√◊ËÕß‡≈àπ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â

∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ‰«â„π≈”¥—∫Õ◊ËπÕ¬à“ß„¥

Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”‡§√◊ËÕß‡≈àπ

(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕß‡¢’¬π À√◊Õ

‡§√◊ËÕß«“¥¿“æ

(Û) °“√∑”‡§√◊ËÕß‡æ™√À√◊Õæ≈Õ¬

À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫ ”À√—∫

°“√· ¥ß

(Ù) °“√∑”√à¡ ‰¡â∂◊Õ ¢ππ°

¥Õ°‰¡â‡∑’¬¡ ´‘ª °√–¥ÿ¡

‰¡â°«“¥ ·ª√ß µ–‡°’¬ß

‚ªÖ–µ–‡°’¬ß À√◊Õ‰øøÑ“

°≈âÕß Ÿ∫¬“ À√◊Õ°≈âÕß∫ÿÀ√’Ë

°âπ°√Õß∫ÿÀ√’Ë À√◊Õ‰ø·™Á°

(ı) °“√∑”ªÑ“¬ µ√“ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬

ªÑ“¬µ‘¥¢Õß À√◊Õ‡§√◊ËÕß

‚¶…≥“ ‘π§â“ µ√“‚≈À–

À√◊Õ¬“ß ·¡àæ‘¡æå≈“¬©≈ÿ

(Stencils)

(ˆ) °“√∑”·À§≈ÿ¡º¡ ™âÕßº¡

À√◊Õº¡ª≈Õ¡

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(˜) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°«— ¥ÿ

‡À≈◊ Õ „™â∑’Ë ¡‘ ‰¥â √–∫ÿ ‰«â „π

≈”¥—∫„¥

¯¯ ‚√ßß“πº≈‘µ  àß À√◊Õ®”Àπà“¬

æ≈—ßß“π‰øøÑ“

¯˘ ‚√ßß“πº≈‘µ°ä“´ ÷́Ëß¡‘„™à°ä“´

∏√√¡™“µ‘  àßÀ√◊Õ®”Àπà“¬°ä“´

˘ ‚√ßß“π®—¥À“πÈ” ∑”πÈ”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

À√◊Õ®”Àπà“¬πÈ”‰ª¬—ßÕ“§“√ À√◊Õ

‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡

˘Ò ‚√ßß“π∫√√®ÿ ‘π§â“„π¿“™π–

‚¥¬‰¡à¡’°“√º≈‘µÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ß

Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∫√√®ÿ ‘π§â“∑—Ë«‰ª

(Ú) °“√∫√√®ÿ°ä“´

˘Ú ‚√ßß“πÀâÕß‡¬Áπ

˘Û ‚√ßß“π´àÕ¡√Õß‡∑â“ À√◊Õ‡§√◊ËÕß-

Àπ—ß

˘Ù ‚√ßß“π´àÕ¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ‰øøÑ“ À√◊Õ

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“  ”À√—∫„™â„π∫â“π

À√◊Õ„™âª√–®”µ—«

˘ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

¬“π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå

√∂æà«ß ®—°√¬“π “¡≈âÕ ®—°√¬“π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ́ ÷Ëß‰¡à¡’°“√·°– ≈â“ß

À√◊Õ·ª√ ¿“æ«—µ∂ÿ¥‘∫ ·≈–

‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√·°–

≈â“ß À√◊Õ·ª√ ¿“æ

«—µ∂ÿ¥‘∫

-

-
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

 Õß≈âÕ À√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß

¬“π¥—ß°≈à“«Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ë ß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√´àÕ¡·´¡¬“π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ

¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå À√◊Õ à«π

ª√–°Õ∫¢Õß¬“π¥—ß°≈à“«

(Ú) °“√´àÕ¡·´¡√∂æà«ß ®—°√¬“π

 “¡≈âÕ ®—°√¬“π Õß≈âÕ

À√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß¬“π

¥—ß°≈à“«

(Û) °“√æàπ ’°—π π‘¡ ¬“π∑’Ë¢—∫

‡§≈◊ËÕπ¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå

(Ù) °“√≈â“ßÀ√◊ÕÕ—¥©’¥¬“π∑’Ë¢—∫

‡§≈◊ËÕπ¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå

˘ˆ ‚√ßß“π à́Õ¡π“Ãî°“ ‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“

À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫∑’Ë∑”¥â«¬‡æ™√

æ≈Õ¬ ∑Õß§” ∑Õß¢“« ‡ß‘π π“°

À√◊ÕÕ—≠¡≥’

˘˜ ‚√ßß“π´àÕ¡º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ

°“√ à́Õ¡‰«â„π≈”¥—∫„¥

˘¯ ‚√ßß“π —́°√’¥ —́°·Àâß —́°øÕ° √’¥

Õ—¥ À√◊Õ¬âÕ¡ºâ“ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ æ√¡

À√◊Õ¢π —µ«å

˘˘ ‚√ßß“πº≈‘µ ´àÕ¡·´¡ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π≈—°…≥–Õ“«ÿ∏ªóπ

‡§√◊ËÕß°√– ÿπªóπ «—µ∂ÿ√–‡∫‘¥

Õ“«ÿ∏À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’Õ”π“®„π

°“√ª√–À“√ ∑”≈“¬ À√◊Õ∑”„Àâ

À¡¥ ¡√√∂¿“æ„π∑”πÕß‡¥’¬«

-

-

-

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à‡°‘π

ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π

ı §π À√◊Õ‚√ßß“π

∑ÿ°¢π“¥ ÷́Ëß¡’°“√øÕ°

¬âÕ¡ ’

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

°—∫Õ“«ÿ∏ªóπ ‡§√◊ËÕß°√– ÿπªóπ

À√◊Õ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ ·≈–√«¡∂÷ß ‘Ëß

ª√–°Õ∫¢Õß ‘Ëß¥—ß°≈à“«

Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√µ∫·µàß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

§ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈‘µ¿—≥±å À√◊Õ

 à«πª√–°Õ∫¢Õßº≈‘µ¿—≥±å‚¥¬

‰¡à¡’°“√º≈‘µÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑“ æàπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫ ’

(Ú) °“√∑“ æàπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫‡´≈-

·≈Á° ·≈Á°‡°Õ√å À√◊ÕπÈ”¡—π

‡§≈◊Õ∫‡ß“Õ◊Ëπ

(Û) °“√≈ß√—° À√◊Õ°“√ª√–¥—∫

µ∫·µàß¥â«¬·°â« °√–®° ¡ÿ°

∑Õß À√◊ÕÕ—≠¡≥’

(Ù) °“√¢—¥

(ı) °“√™ÿ∫‡§≈◊Õ∫º‘«

(Plating, Anodizing)

(ˆ) °“√Õ∫™ÿ∫¥â«¬§«“¡√âÕπ

(Heat Treatment)

ÒÒ ‚√ßß“πª√—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡ ’¬√«¡

(Central Waste Treatment Plant)

ÒÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√º≈‘µ·≈–À√◊Õ®”Àπà“¬‰ÕπÈ”

(Steam Generating)

ÒÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

‡°≈◊ÕÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ

À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√∑”‡°≈◊Õ ‘π‡∏“«å

(Ú) °“√ Ÿ∫ À√◊Õ°“√π”πÈ”‡°≈◊Õ

¢÷Èπ¡“®“°„µâ¥‘π

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
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≈”¥—∫∑’Ë ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡

¢π“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Û) °“√∫¥ À√◊ÕªÉπ‡°≈◊Õ

(Ù) °“√∑”‡°≈◊Õ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

ÒÙ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß

À√◊Õ´àÕ¡·´¡À¡âÕ‰ÕπÈ” (Boiler)

À√◊ÕÀ¡âÕµâ¡∑’Ë„™â¢Õß‡À≈« À√◊Õ

°ä“´‡ªìπ ◊ËÕπ”§«“¡√âÕπ ¿“™π–

∑π·√ß¥—π ·≈–√«¡∂÷ß

 à«πª√–°Õ∫ À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß

º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı

·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π

®”æ«°∑’Ë Ò

-

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı

·√ß¡â“

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 

คําถามที่พบบอย 
 
 



ประเด็นคําถาม - คําตอบ 
เก่ียวกับการบังคับใชกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐  

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-------------------------------------------------------- 

 
สวนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ บังคับใชกับแหลงกําเนิดมลพิษอุตสาหกรรมประเภทใดบาง ? 
คําตอบ  กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ จะบังคับใชกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกประกาศใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษ

ตามกฎหมายตามมาตรา ๖๙ และตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๗๐ ซึ่งปจจุบันแหลงกําเนิดมลพิษ
อุตสาหกรรมไดถูกประกาศแลวตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2539) เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก
ควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ไดแก   

๑.  โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๒  คือ โรงงานที่มีแรงมาของเครื่องจักรมากกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน 
๕๐ แรงมา และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกวา ๒๐ คน แตไมเกิน ๕๐ คน โรงงานจําพวกนี้ ไมตองขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน แตตองแจงใหเจาหนาที่ทราบเมื่อเริ่มประกอบกิจการ และยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง สวนโรงงานที่มีมลภาวะใหจัดเปนโรงงานจําพวกที่ ๓ 

2. โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๓ คือ โรงงานที่มีมลภาวะและโรงงานที่มีแรงมาของเครื่องจักรมากกวา 
๕๐ แรงมา และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกวา ๕๐ คน จะจัดใหอยูในโรงงานจําพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะตอง
ขอใบอนุญาตกอนจึงจะสามารถประกอบกิจการได 

3. นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบาย
น้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมรวมกัน 

 
๒. ในกรณีที่แหลงกําเนิดมลพิษเปนของหนวยงานของรัฐ จะตองมีการจัดเก็บขอมูลตามแบบ ทส.๑ และแบบ 
ทส. ๒ ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงหรือไม ? 

คําตอบ  กรณีหนวยงานของรัฐที่ถูกประกาศเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ตามขอ ๑.) ซึ่งตองจัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ ก็จะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามแบบ ทส.๑ และ แบบ ทส.๒  

 
๓. กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ บังคับใชกับโรงงานจําพวกใดบาง ? 
 คําตอบ  กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ จะบังคับใชกับโรงงานที่ถูกประกาศเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ 
ซึ่งปจจุบันเปนโรงงานจําพวกที่ ๒ และ ๓ ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ
เทานั้น ไมครอบคลุมโรงงานจําพวกที่ ๑  
  
๔. นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม จะตอง
ดําเนินการตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ หรือไม และตองดําเนินการอยางไร ?  

คําตอบ  นิคมอุตสาหกรรมหรอืโครงการที่จดัไวสําหรบัการประกอบการอุตสาหกรรม เปนแหลงกําเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๖๙ ซึ่งตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ เขาขายที่จะตองจัดเก็บขอมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ 
โดยตองจัดเก็บขอมูลของระบบบําบัดน้ําเสียรายวันตามแบบ ทส.๑ และจัดเก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดนั้น



 

เปนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่มีการเก็บสถิติและขอมูลนั้น และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสยี
ตามแบบ ทส.๒ สงใหกับเจาพนักงานทองถิ่นที่ที่แหลงกําเนิดนั้นตั้งอยูภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
๕.  แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง (Zero 
discharge) แตมีระบบบําบัดนํ้าเสียของตนเองจะตองดําเนินการตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม ? 

คําตอบ หากเปนแหลงกําเนิดมลพิษ และมีระบบบําบัดน้ําเสียเปนของตนเองตามมาตรา 70 จะตองดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ 

 
6. โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือในโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรมจะตองมีการจัดเก็บขอมูลตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงหรือไม ? 

คําตอบ  กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรม แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

  (๑) โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกกําหนดใหตองจัดสงน้ําเสียทั้งหมดไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จดัไวสําหรบัการประกอบการอุตสาหกรรม กรณีนี้โรงงานฯ ไมตองจัดเก็บขอมูล
ตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ แตการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม 
ซึ่งเปนผูดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมจะเปนผูจัดเก็บตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ แทน 

  (๒) โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรม แลวมีระบบบําบัดน้ําเสียเปนของตนเองและระบายน้ําทิ้งออกสูสิ ่งแวดลอมโดยไมสงเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม จะตองจัดทํา
รายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของตนเองตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒  

  ทั้งนี้ ตองพิจารณาจากเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบดวย 
 
7. โรงงานอุตสาหกรรมที่อยูภายใตกํากับดูแลของหนวยงานรัฐ จะตองจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ 
ทส.๒ หรือไม ? 
 คําตอบ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
สิ่งแวดลอม ไดกําหนดนิยามคําวา “โรงงานอุตสาหกรรม”หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ดังนั้น
โรงงานจําพวกที่ 2 และ 3 ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาว ทั้งที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของรัฐและเปนของเอกชน จะตองจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ เชนกัน โรงงานของรัฐ
ตัวอยางเชน โรงงานสุราและโรงงานยาสูบ ภายใตกระทรวงการคลัง โรงไฟฟา ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
โรงผลิตน้ําประปา ของการประปา เปนตน โรงงานเหลานี้ก็ตองจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ดวย 
 
8. กรณีที่แหลงกําเนิดมลพิษมีการเก็บสถิติ ขอมูล และการรายงานผลตามแบบของตนอยูแลว เชน โรงงาน
อุตสาหกรรมมีการรายงานตามแบบ รว.2 แบบรายงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 หรือ ISO 18000 
จะสามารถนํามาใชแทนแบบ ทส.๑ และแบบ ทส. ๒ ไดหรือไม ? 

คําตอบ กฎกระทรวง มาตรา ๘๐ ยกเวนใหใชแบบเก็บสถิติขอมูล รายละเอียด และรายงานผล ตามกฎหมายอื่นได
หากมีการเก็บสถิติขอมลู รายละเอียด และรายงานผล ไมนอยกวาแบบ ทส.๑ และแบบ ทส. ๒ ซึ่งแบบรายงานขอมูลตามแบบ 
รว.๒ แมวาจะเปนรายงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ แตมีขอมูลไมครอบคลุมตามแบบ ทส.๑ และแบบ 
ทส.๒ ขณะนี้ จึงไมสามารถใชแทนแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ได 



 

  สวนแบบการรายงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 18000 ไมใชแบบรายงานตามที่
กฎหมายกําหนด จึงไมสามารถนําแบบดังกลาวมาแทนแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ ได 

 ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษไดมีหนังสือประสานแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบประเด็นดังกลาวแลว 
 

9. แหลงกําเนิดมลพิษที่อยูระหวางถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ จะตองจัดทําแบบ ทส.๑ และ 
ทส.๒ หรือไม ? 

คําตอบ  - การประกอบกิจการใดๆ ที่ดําเนินการอยูและเขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ อยูระหวาง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการ ก็ตองดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ จนกวาจะเลิก
ประกอบกิจการ  

 - การประกอบกิจการใดๆ ที่ดําเนินการอยูและเขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ อยูระหวาง
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือสั่งปดกิจการ จะถือวาไมเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ จึงไมตอง
ดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ 

 
10. กรณีแหลงกําเนิดมลพิษเขาขายตามมาตรา ๖๙ แตไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
จะตองดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ น้ีหรือไม ? 
 คําตอบ  แหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตามมาตรา ๖๙ แมไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก็ตองดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตามกฎกระทรวงนี้ 
 
11. ตามขอ ๓ ในกฎกระทรวงน้ี “ทส.๑ เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษน้ันเปนระยะเวลาสองปนับแต
วันที่มีการเก็บสถิติและขอมูล” หมายถึง เก็บขอมูลเพียง ๒ ป และไมตองเก็บอีกตอไปใชหรือไม ? 

คําตอบ กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหเก็บรักษาแบบ ทส.๑ ไว ๒ ปหลังจาก ๒ ปแลว ใหอยูในดุลยพินิจของ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ เพราะกฎหมายไมไดระบุไว 

 

12. ผูที่รับจางเปนผูควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียในปจจุบัน มีสิทธิ์ที่จะลงนามแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ หรือไม ? 

คําตอบ  ปจจุบันกฎกระทรวงวาดวยผูรับจางใหบริการและผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๗๓ 

ของพระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไมถูกประกาศบังคับใช ดังนั้น ผูควบคุม

และดูแลระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูในปจจุบันจึงไมสามารถลงนามในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ในขณะนี้ได  

          สวนของผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียที่รับจางเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยูในปจจุบันภายใตกฎหมายอื่น 

ไมสามารถลงนามในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ไดในขณะนี้เชนกัน ดังนั้น เจาของและผูครอบครองแหลงกําเนิด

มลพิษตามมาตรา ๖๙ ตองเปนผูลงนามไปกอน จนกวากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73 จะมีผลบังคับใช 
 
13. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนและลงนามแทนได
หรือไม ? 
 คําตอบ  สามารถทําไดแตตองมีหนังสือมอบอํานาจที่เปนลายลักษณอักษรในเรื่องใดบางตองระบุใหชัดเจน 
และใหแนบหนังสือมอบอํานาจใหกับเจาพนักงานทองถิ่นไปพรอมกับการสงรายงานตามแบบ ทส. 2 ในครั้งแรก 
 



 

๑4. ผูที่เปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะลงนามในแบบทส.1 
และ ทส. 2 ไดคือใคร? 

คําตอบ ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน น้ันๆ 
 
15. การลงนามรับรองในรายงานตามมาตรา ๘๐ มี ๓ บุคคล ตองลงนามทั้ง ๓ คนหรือไม ? 

คําตอบ ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูลงนาม ซึ ่งปจจุบันผูที ่ลงนามไดคือเจาของหรือผูครอบครองเทานั ้น 
สวนผูรับจางใหบริการและผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียยังลงนามไมได จนกวากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73 
จะมีผลบังคับใชจึงลงนามไดเชนกัน 

 
16. กรณีแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมท่ีเปนของรัฐ ซึ่งเปนสํานักงานสาขา 
ตองใหอธิบดี หรือ ผอ. สํานักงานน้ันๆ เปนผูลงนามหรือไม ? 

คําตอบ ผูที่รับผิดชอบโรงงานอุตสาหกรรมหรอืนิคมอุตสาหกรรมแหงนั้นจะอยูในฐานะผูครอบครองแหลงกําเนดิ
มลพิษ จึงตองทํารายงานตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดดวย 
 
17. เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 80 ตามกฎกระทรวงฉบับน้ีหมายถึงผูใด และเจาพนักงานควบคุมมลพิษ 
ที่ทําหนาที่รับรายงานตามมาตรา 81 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดหมายถึงผูใด ? 

คําตอบ   เจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ไดแก  
  (๑) นายกเทศมนตรี กรณีที่แหลงกําเนิดต้ังอยูในเขตเทศบาล 
  (๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีที่แหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
  (๓) ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเมืองพัทยา  
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ไดแก 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สําหรับเขตพื้นที่ตางจังหวัด 
(๒) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สําหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ทั้งนี้ เจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเปนไปตามที่รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่รักษาการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เปนผูกําหนด (ตาม
หนังสือที่ ทส๐๓๐๕/๕๑๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 
18. การรายงานตามแบบ ทส.๒ เปนประจําทุกเดือน ตอเจาพนักงานทองถิ่นตองดําเนินการอยางไร มีกี่ชองทาง 
อะไรบาง ? 

คําตอบ  แหลงกําเนิดมลพิษตองจัดสงรายงานใหกับเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ทส.๒ เปนประจําทุกเดือน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถสงรายงานได ๓ ชองทาง ไดแก  

 (๑) ยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นที่แหลงกําเนิดมลพษินั้นตั้งอยู โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับเพื่อ
เปนหลักฐานใหกับผูสงรายงานภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับรายงาน 

 (๒) สงทางไปรษณียตอบรับ โดยถือวันลงทะเบียนเปนวันที่สงรายงาน 
 (๓) วิธีอิเล็กทรอนิกส โดยถือวันที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นถูกสงออกจากระบบขอมูลของผูสงขอมูล

เปนวันที่สงรายงาน  



 

 ทั้งนี้ วิธีการรายงานทางอิเล็กทรอนิกสจะเปนไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ซึ่งใน
ปจจุบันยังไมมีการประกาศกําหนดวิธีดังกลาว ดังนั้น ในชวงเวลานี้แหลงกําเนิดมลพิษสามารถจัดสงรายงานไดเพียง ๒ 
ชองทาง คือ การยื่นเอกสารตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู และจัดสงเอกสารทาง
ไปรษณียตอบรับ 
 
19. การจัดสงรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นประจําทุกเดือน ตามแบบ ทส.๒ จะตองสงแบบทส. ๑ มาดวยหรือไม ? 

คําตอบ  ไมตองจัดสงแบบ ทส. ๑ แตใหจัดเก็บไว ณ ที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ เปนเวลา ๒ ป 
 

20. หากระบบบําบัดนํ้าเสียของแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูคนละเขตทองท่ีกับตัวแหลงกําเนิดมลพิษการสงรายงาน
ตอเจาพนักงานทองถิ่นจะรายงานไปที่เจาพนักงานทองถิ่นใด ? 

คําตอบ : ตามมาตรา ๘๐ กําหนดใหสงรายงานประจําเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นที่
แหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยู ซึ่งหากแหลงกําเนิดมลพิษใด ตั้งอยูครอมในหลายพื้นที่ กรณีตัวอยางเชน นิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม ใหสงรายงานไปยังเจาพนักงานทองถิ่นในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกทองถิ่นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู 
 
๒1. กรณีสถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯ สามารถสงรายงานตามแบบ ทส. ๒ ที่ที่ทําการเขตที่สถาน
ประกอบการน้ันตั้งอยูไดหรือไม ? 
 คําตอบ ตามกฎกระทรวงฯ รายงานตามแบบ ทส. ๒ จะตองสงรายงานใหแกเจาพนักงานทองถิ่นในพื้นที่
กรุงเทพฯ คือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
22. การสงรายงาน ทส. ๒ สามารถสงเปนดิจิตอลไฟลไดหรือไม ? 
 คําตอบ ขณะนี้ยังไมได 
 
23. ขอมูลการทํางานของระบบบําบัดตามแบบ ทส.1 ท่ีตองรายงานวันแรกคือวันใด ? 
 คําตอบ ขอมูลรายงานวันเริ่มตามที่มีการบังคับใช คือ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ทส. ๑) สวนขอมูลรายเดือน 
(ทส. ๒) ก็จัดสงไมเกินวันที่ ๑๕ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
 
24.การออกใบรับเพื่อเปนหลักฐานใหแกผูเสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน จะดําเนินการ
อยางไร และนับวันอยางไร ? 

คําตอบ  ใหนับ ๗ วันตามปปฏิทิน ยึดตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

25. กรณีพบความผิดตามมาตรา ๘๐ ใครเปนผูรองทุกขกลาวโทษไดบางและตองดําเนินการอยางไร ? 

 คําตอบ  เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานควบคุมมลพิษและผูที่พบเห็นเหตุการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ (เชน การ 

ไมทําบันทึกหรือรายงาน บันทึกขอมูลเท็จ เปนตน) สามารถกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในทองที่ นั้นได 

 

26. บทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ 

 คําตอบ   - มาตรา ๑๐๔ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



 

  - มาตรา ๑๐๖ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย

หรือกําจัดของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  - มาตรา ๑๐๗ ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหนาที่ตองทําตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
สวนของการบันทึกขอมูล 

 

1. หากแหลงกําเนิดมลพิษ ๒ แหลง ใชระบบบําบัดนํ้าเสียรวมกัน ผูใดจะเปนผูบันทึกและจัดทํารายงานตามแบบ 
ทส.๑ และ ทส. ๒ ? 

คําตอบ  การรายงานตามมาตรา ๘๐ เปนการรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งเปนผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสียนั้น ตองเปนผูบันทึกและจัดทํารายงานตามแบบ 
ทส.๑ และ ทส. ๒ 

 ทั้งนี้ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ใชระบบบําบัดน้ําเสียรวมกัน ตองจัดสงรายงาน
ตามแบบ ทส. ๒ ไปยังเจาพนักงานทองถิ่น 

 
2. หากระบบบําบัดนํ้าเสียของแหลงกําเนิดมลพิษไมไดใชไฟฟา หรือสารเคมีตางๆ จะบันทึกแบบ ทส. ๑ 
และ ทส. ๒ อยางไร ? 

คําตอบ  การกรอกแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ ใหกรอกสถิติขอมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและขอมูลนั้น ๆ ซึ่ง
หากไมมีการใชไฟฟา หรือสารเคมี ซึ่งหากขอมูลใดไมมีก็ใหกรอก  “ - ” ในชองนั้นๆ 
 

2. หากแหลงกําเนิดมลพิษมีระบบบําบัดนํ้าเสียมากกวา ๑ ระบบ จะตองจัดทําแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ อยางไร ? 
 คําตอบ  แหลงกําเนิดมลพิษตองทําแบบ ทส. ๑ แยกตามจํานวนระบบบําบัดน้ําเสีย แตการสรุปรายงานตามแบบ 
ทส. ๒ สามารถสรุปรวมได 

 

3. ในกรณีที่มีการทํางานเปนกะ การนับเวลาในการเก็บขอมูลเพื่อรายงานจะดาํเนินการอยางไร ? 
คําตอบ  ใหนับเวลาใหครบ ๑ วันตามปปฏิทิน ดังนั้น หากเริ่มจากเวลาในกะใดกะหนึ่งก็ตองใหครบรอบ ๑ วัน

ตามเวลาในกะนั้นในวันถัดไป จึงตองกําหนดเวลากรอกขอมูลที่ชัดเจน เพื่อสงมอบการกรอกใหกับเจาหนาที่ผูมารับชวง
ในกะถัดไปและหากเกิดเหตุการณผิดปกติกับตัวระบบบําบัดน้ําเสีย ใหบันทึกสภาพเหตุการณนั้นๆ ดวย อาทิเชน 
ไฟไหม นํ้าทวม พายุพัดพังเสียหาย แผนดินไหว หรืออุบัติเหตุรายแรง เปนตน 
 

4. การบันทึกขอมูลตาม ม.๘๐ เหตุใดจึงไมรายงานขอมูลประสิทธิภาพของระบบ ? 
คําตอบ  แบบบันทึกตาม ม. ๘๐ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดเทานั้น การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบฯ สามารถใชมาตรการบังคับตามมาตราอื่นๆ เพื่อควบคุมการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งได และหากระบบบําบัดน้ําเสียมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ใหแนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งรายวันแยกตามพารามิเตอรที่ตรวจวัดและทําการสรุปผลเปนขอมูลรายเดือนดวย 

5. กรณีที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบ online จะตองรายงานอยางไร (เน่ืองจากมีการบันทึกทุก 

๓๐ นาที) ? 



 

คําตอบ  ใหรายงานตามที่มีการบันทึกโดยสรุปเปนรายชั่วโมงภายใน 1 วัน และแนบคุณภาพน้ําประกอบ ในรูปตาราง

หรือกราฟ 
 

6. ในกรณีที่แหลงกําเนิดไมไดผลิตชวงเสาร-อาทิตย และไมมีนํ้าเขาระบบโดยไมกระทบตอประสทิธิภาพการเดินระบบ

บําบัดนํ้าเสียในภาพรวม รวมท้ังไมมีการใชไฟฟา จะใหบันทึกอยางไร ? 
คําตอบ  ใหกรอกสถิติขอมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและขอมูลนั้น ๆ เทานั้น ซึ่งหากไมมีน้ําเขาระบบฯ หรือไมมี

การใชไฟฟา ใหกรอก  “ - ”   ในชองปริมาณการใชไฟฟาหรือในชองปริมาณน้ําเขาระบบฯ 

 

7. หากมีอุปกรณชํารุดเปนเวลาสั้นๆ เชน ๓ ชั่วโมง และสามารถดําเนินการแกไขได และไมมีผลกระทบตอ

ภาพรวมของการบําบัดนํ้าเสีย จะรายงานสรุปรายเดือนอยางไร ? 

คําตอบ  การรายงานในแบบทส. ๒ ใหรายงานเฉพาะวันที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในวันนั้นๆ สวนในแบบ ทส.๑ 

สามารถใสรายละเอียดความผิดปกติในบางชวงเวลาได 

 

8. จําเปนตองรายงานขอมูลของนํ้าทุกกิจกรรมหรือไม ถามีนํ้าฝนปริมาณนํ้าอาจจะเยอะกวาปกติควรจะรายงาน

อยางไร และกรณีที่เครื่องสูบนํ้ามีความผิดปกติเปนบางตัว ควรรายงานอยางไร ? 

คําตอบ  การรายงานปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําที่เขาระบบฯ มาจากหลายกิจกรรม 

และหากรวมน้ําฝนเขาระบบฯ ดวยก็ตองรายงานปริมาณน้ําที่เขาระบบฯ ทั้งหมด สวนเครื่องสูบน้ําหากมีความ

ผิดปกติ ก็ตองรายงานวามีความผิดปกติกี่ตัวจากจํานวนทั้งหมดที่มีอยู 

 

9. กรณีสถานประกอบการที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถสงรายงานตามแบบ ทส. ๒ 

ใหกับเขตที่สถานประกอบการน้ันตั้งอยูไดหรือไม ? 

คําตอบ  ตามกฎกระทรวงฯ รายงานตามแบบ ทส. ๒ จะตองสงรายงานใหกับเจาพนักงานทองถิ่นในกรุงเทพฯ 

คือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตหากผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวให

ผูอํานวยการเขตก็สามารถสงรายงานที่เขตได ทั้งนี้ตองตรวจสอบการมอบอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครกอน 
 

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