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บทที่ 1 

ภาพรวมระบบ การรายงานสารอินทรีย

ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ 

และการซอมบำรุง 
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บทท่ี 1 
ภาพรวมระบบโครงการระบบการรายงาน 

สารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซอ่มบำรุง 
 

 
 

จากปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม ที่มาตามการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาทางด้านมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษที่เกิดขึ้นในดิน ซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน 
และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระบบประเทศ และระบบนานาชาติ เข้ามาให้
ความสำคัญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การปลดปล่อยมลสาร จากสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC 
“Volatile Organic Compounds”) ซึ ่งสารดังกล่าวจะเกี ่ยวข้องกับกระบวนการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับปิโตรเล ียม  
ปิโตรเคมี ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการกำกับ ดูแล เพื่อให้การดำเนินกิจการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่จุดกำเนิด กระบวนการผลิต จนไปถึงการกักเก็บสารดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนา
พื ้นที ่ชายฝั ่งทะเลตะวันออก (กพอ.) จึงมีมติการประชุม 1/2557 (วันที ่ 21 กรกฎาคม 2557) ให้กระทรวง
อุตสาหกรรม (1) กำหนดมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมที่ไม่ใช่การผลิตปรกติ  (2) กำหนดมาตรการที่
เข้มงวดในการควบคุมการระบายอากาศเสียจากการเก็บรักษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งจากคลังน้ำมัน (3) กำหนด
มาตรฐานควบคุมการเผาทิ้งสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน (4) พิจารณาสุ่มตรวจ
โรงงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีภาระผูกพันในการดำเนินการให้เป็นไปตามมติ กพอ. โดย
ตั้งแต่ปี 2560 ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาร่างกฎหมาย เพ่ือให้โรงงานสามารถปฏิบัติและนำข้อมูลไปใช้กำกับการระบาย
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยถือเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทุติยภูมิ ที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในปัจจุบัน  
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จากการพัฒนาร่างกฎหมายดังกล่าวนี่เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ดังแสดงในรูปที่ 1.1  

 
รูปที่ 1.1 กฎหมายทั้ง 3 ฉบับที่เก่ียวข้องกับระบบงานการรายงานสารอินทรีย์ระเหย ในกิจกรรมหอเผาทิ้ง  

ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง 
  
 โดยจากกฎหมายทั้ง 3 ฉบับข้างต้น ได้ถูกพัฒนาเป็นกรรมวิธีการจัดทำรายงานผ่านระบบการรายงาน
สารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฟอร์มหลักจำนวน 6 
แบบฟอร์ม รายละเอียดเพิ่มเติมดังตารางท่ี 1.1 และรูปที่ 1.2 ถึง 1.5 
 
ตารางท่ี 1.1 สรุปแบบฟอร์มรายงานในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง 

ที ่ รายการ แบบฟอร์ม ความถี่ในการจัดส่ง เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
1 การควบคุมการใช้หอ

เผาทิ้ง 
แบบฟอร์ม รว. 7 การขึ้น
ทะเบียนหอเผาทิ้ง ตาม
รายการหอเผาทิ้งที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ แยกเก็บ
ข้อมูลรายต้น 

เมื่อมีการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ 

ปรับปรุงข้อมูลภายใน 
90 วันเมื่อประกาศเปิด
ใช้งานระบบ 

2 การควบคุมการใช้หอ
เผาทิ้ง 

แบบฟอร์ม รว. 8 รายงาน
การใช้งานหอเผาทิ้ง รายต้น 

รายงานเป็นประจำทุกเดือน 
โดยรายงานภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

 

3 มาตรการควบคุมการ
ระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากการ

แบบฟอร์ม รว. 9 รายงาน
แจ้งแผนการซ่อมบำรุง 

รายงานก่อนที่มีการจัด
กิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่ 

 



Page 3 of 6 
 

ที ่ รายการ แบบฟอร์ม ความถี่ในการจัดส่ง เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

ประกอบกิจการ
โรงงาน 

4 มาตรการควบคุมการ
ระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน 

แบบฟอร์ม รว. 10 รายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมซอ่ม
บำรุง 

รายงานภายใน 60 วันนับ
จากวันสิ้นสุดการซ่อมบำรุง
ตามแผนซ ่อมบำร ุ ง ใหญ่  
นั้น ๆ 

 

5. มาตรการควบคุมการ
ระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน 

รายงานเหตุการณ์ สรุป
เหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่ 

เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
กรอ. กรณีเกิดเหตุการณ์ ที่
เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมตาม
การแจ้งแผนซ่อมบำรุง 

 

6 มาตรการควบคุมการ
ระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากถังกักเก็บ 

แบบฟอร์ม รว. 11 ขึ้น
ทะเบียนการใช้งานถังกัก
เก็บ ตามรายการถังกักเก็บท่ี
ใช้ในการประกอบกิจการ 
แยกเก็บข้อมูลรายถัง 

เมื่อมีการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ 

ปรับปรุงข้อมูลภายใน 
90 วันเมื่อประกาศเปิด
ใช้งานระบบ 

7 มาตรการควบคุมการ
ระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากถังกักเก็บ 

แบบฟอร์ม รว. 12 รายงาน
การใช้งานถังกักเก็บ รายถัง 

ปีละ 1 หน รายงานภายใน 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของ
ปีถัดไป 
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รูปที่ 1.2 แสดงภาพรวมระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหย    

 

 
รูปที่ 1.3 แสดงภาพรวมกลุ่มข้อมูลเชิงธุรกิจในระบบงาน 
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รูปที่ 1.4 กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ 

 

 
รูปที่ 1.5 กระบวนการจัดส่งรายงาน 
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รูปที่ 1.6 ภาพรวมระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรม หอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง 

 
 โดยในคู ่ม ือฉบับนี ้จะเป็นการแนะนำการใช้งานให้กับผู ้ใช้งาน ในส่วนของผู ้ท ี ่ม ีหน้าที ่ย ื ่นรายงาน 

(ผู้ประกอบการ) ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม และยื่นข้อมูลรายงานกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการใช้งานระบบดังแสดงในคู่มือบทที่ 2 ถึง 8 ต่อไป 

 
 
 
 

DIW 

SSO 

Service 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

บทที่ 2 

ขอมูลประกอบการเขาใชงานระบบ 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลประกอบการเข้าใช้งานระบบ 

 
 ระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง ซึ่งระบบงาน
ดังกล่าวเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการยื่น
รายงานในรูปแบบออนไลน์ โดยเปิดให้บริการในรูปแบบ Web Application ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
ผ่านโปรแกรม Web Browser ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Edge Chrome Firefox Safari Opera และ Web Browser 
อ่ืน ๆ โดยระบบงานจะตอบสนองการทำงานกับหน้าจอแสดงผลที่ต่างกัน (Web Responsive) ทั้งการใช้งานจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์แท็ปเล็ตพีซี  
รายละเอียดการเข้าใช้งานระบบงาน ดังแสดงในหัวข้อ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 สรุปสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องในระบบ  

ที ่ สัญลักษณ์ รายละเอียดความหมาย หมายเหตุ 
1  เข้าสู่ระบบ  

2  ข้อตกลงการใช้บริการ  

3 
 

เปิดดูรหัสผ่าน  

4 
 

โหลดใหม่  

5  ลืมรหัสผ่าน  

6 
 

หน้าหลักของระบบ  

7  ข้อมูลบัญชี  

8 
 

ออกจากระบบ  

9 
 

เพ่ิมข้อมูล  

10 
 

โหลดใหม่  

11 
 

แก้ไขข้อมูล  

12 
 

ลบข้อมูล  

13 
 

บันทึกข้อมูลชั่วคราว  

14 
 

จัดส่งข้อมูล  

15 
 

ยืนยันข้อมูล  
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ที ่ สัญลักษณ์ รายละเอียดความหมาย หมายเหตุ 

16 
 

Flare ฉันอยู่ที่นี้  

17 
 

ล้างข้อมูล  

18  ยกเลิก  

19 
 

เพ่ิมรายการ  

20 
 

ลบข้อมูล  

21 
 

ยกเลิก  

22 
 

ยกเลิกข้อมูล  

23  แนบไฟล์  

24  Tank ฉันอยู่ที่นี้  

25 
 

บันทึกข้อมูล  

26 
 

บันทึกข้อมูลชั่วคราว  

27 
 

ย้อนกลับ  

28 
 

ย้อนกลับ  

29 
 

ส่งข้อมูล  

30 
 

ตกลง  

31  บันทึกข้อมูล  

32 
 

รับทราบ  

33 
 

สร้างรายงาน  

34 
 

แจ้งข้อมูลภาพรวมเหตุการณ์  

35 
 

แจ้งสรุปเหตุการณ์  

36 
 

กลับไปหน้าแรก  

37 
 

ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel  

38 
 

อัปโหลดไฟล์ excel  

39 
 

ดาวน์โหลดรายงาน Excel  

40 
 

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม  

41 
 

จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม  
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ที ่ สัญลักษณ์ รายละเอียดความหมาย หมายเหตุ 

42 
 

รอจัดทำข้อมูล  

43 
 

รอตรวจสอบ  

44 
 

รอตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม  

45 
 

พิมพ์  

46 
 

พิมพ์  

47 
 

ก่อนหน้า  

48 
 

ถัดไป  

49 
 

วันนี้  

50 
 

เดือน  

51 
 

สัปดาห์  

52 
 

วัน  

53 
 

กำหนดการ  

54 
 

แผนที่  

55  ดาวเทียม  

56 
 

ปักหมุด  

57 
 

ก่อนหน้า  

58  ถัดไป  

59 
 

ยกเลิก  

60 
 

ยุบ/ ขยาย  

61 
 

ขยายใหญ่  

62 
 

สำรวจเส้นทาง  

63 
 

ขยาย  

64 
 

ลด  

65  ปิด  
66  เปิด  
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2.1 การเข้าใช้งานระบบงานส่วนผู้ประกอบการ 
 ในการเข้าใช้งานระบบงานส่วนผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้จาก ไฮเปอร์ลิงค์ https://vocs-
ent.diw.go.th/ จากนั้นให้กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน พร้อมรหัสผ่านชั่วคราวรูปแบบ CAPTCHA ที่
ปรากฎในหน้าจอ จากนั้นผู้ใช้งานก็จะพบกับหน้าจอหลักในการเข้าใช้งานระบบ รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแสดงในรูป
ที่ 2.1 ถึง 2.3 

 
รูปที่ 2.1 หน้ายืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบ 

 

https://vocs-ent.diw.go.th/
https://vocs-ent.diw.go.th/
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รูปที่ 2.2 รายละเอียการเริ่มเข้าใช้งานระบบ 

 

 
รูปที่ 2.3 หน้าหลักเข้าใช้งานระบบ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

บทที่ 3 

การจัดทำขอมูลทั่วไป  

และขอมูลผูติดตอ 
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บทท่ี 3 
การจัดทำข้อมลูทั่วไป และข้อมูลผูต้ิดต่อ 

 
 โปรแกรมส่วนการจัดทำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผู้ติดต่อนั้น จะเป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ทั ่วไปของผู ้ประกอบการ และข้อมูลผู ้ต ิดต่อที ่เข ้ามายื ่นรายงานผ่านระบบ รวมไปถึง การตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกอบการ รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมท้ัง 3 ส่วนดังแสดงในหัวข้อ 3.1 ถึง 3.3 ตามลำดับ 
 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ แล้วคลิกท่ีเมนูข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูปที่ 3.1 

 
รูปที่ 3.1 หน้าจอหลักของระบบ 

 
 จะแสดงเมนูหลักส่วนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูปที่ 3.2 

 
รูปที่ 3.2 เมนูหลักส่วนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผู้ติดต่อ 
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3.1 การจัดการข้อมูลทั่วไป 
ในส่วนของโปรแกรมการจัดการข้อมูลทั่วไปนั้น ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เ มนูข้อมูลทั่วไป โดยมีหน้าจอ

แสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 3.3 เมนูหลักส่วนข้อมูลทั่วไป 

 

 
รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลทั่วไป 
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รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนคลิกปุ่ม “บันทึก”  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก”  เพ่ือ
ยกเลิกการกรอกข้อมูลข้างต้น ดังรูปที ่3.6  

 
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการยืนยันบันทึกข้อมูล  
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3.2 การจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ 
ในส่วนของโปรแกรมการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อนั้น ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนูข้อมูลผู้ติดต่อ ซึ่งใน

โปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 4 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล 
และส่วนลบข้อมูล โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3.7 เมนูหลักส่วนข้อมูลผู้ติดต่อ  

 
3.2.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

3.8 และ 3.9 

 
รูปที่ 3.8 หน้าจอแสดงการค้นหารายการข้อมูลผู้ติดต่อ 
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รูปที่ 3.9 หน้าจอแสดงการค้นหารายการข้อมูลผู้ติดต่อ (ต่อ) 

 
3.2.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

3.10 ถึง 3.12 

 
รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการข้อมูลผู้ติดต่อ 

 
โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ (First Name), นามสกุล (Last 

Name), โทรศัพท,์ โทรสาร, โทรศัพท์มือถือ, อีเมล และหมายเหตุ ดังรูปที่ 3.11 
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รูปที่ 3.11 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลผู้ติดต่อ 

 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนคลิกปุ่ม “บันทึก”  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก”  เพ่ือ
ยกเลิกการกรอกข้อมูลข้างต้น ดังรูปที ่3.12 
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รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการยืนยันบันทึกข้อมูล 

 
3.2.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

3.13 ถึง 3.15 

 
รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการข้อมูลผู้ติดต่อ 
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โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดดังนี้ คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ (First Name), นามสกุล (Last 
Name), โทรศัพท,์ โทรสาร, โทรศัพท์มือถือ, อีเมล และหมายเหตุ ดังรูปที่ 3.14 

 

 
รูปที่ 3.14 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ 

 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนคลิกปุ่ม “บันทึก”  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก”  เพ่ือ
ยกเลิกการกรอกข้อมูลข้างต้น ดังรูปที ่3.15  
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รูปที่ 3.15 ตัวอย่างการยืนยันข้อมูล 

 
3.1.4 ส่วนลบข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน โดยหากยืนยันต้องการลบข้อมูล 

ให้คลิกปุ่ม “ตกลง”  หรือไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
3.16 และ 3.17 

 
รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงการลบรายการข้อมูลผู้ติดต่อ 
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รูปที่ 3.17 หน้าจอแสดงการยืนยันลบรายการข้อมูลผู้ติดต่อออกจากระบบ 

 
3.3 ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ 

ในส่วนของโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการนั้น จะเป็นโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของตนได้ โดยเริ่มจากการเข้าสู่เมนตูรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ ดังรูปที่ 3.18 และ 3.19 

 
รูปที่ 3.18 เมนูหลักส่วนตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ 
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รูปที่ 3.19 ตัวอย่างแสดงข้อมูลผู้ประกอบการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

บทที่ 4 

การจัดทำรายงานสวน 

กิจกรรมหอเผาทิ้ง 



Page 1 of 36 
 

บทท่ี 4 
การจัดทำรายงานส่วนกิจกรรมหอเผาทิ้ง 

 
 โปรแกรมส่วนการจัดทำรายงานส่วนกิจกรรมหอเผาทิ้ง มีวัตถุประสงค์ในการรายงานกิจกรรมรายงานการใช้
งานหอเผาทิ้ง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการกำกับดูแลผู้ใช้งานที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการที่มีการใช้หอเผาทิ้ง 
หรือ Flare ซึ่งมีความสำคัญต่อโรงงานประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เพ่ือกำจัดผลผลิตพลอยได้ที่ไม่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (Waste By-products) และระบายสารในกระบวนการผลิตในช่วงการเริ่มและหยุดการ
ผลิต (Start-up and Shutdown) เมื ่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency) โดยจะประกอบด้วยชุด
โปรแกรม ใช้งานจำนวน 3 รายการ คือ โปรแกรมรายงานข้อมูลจำเพาะหอเผาทิ้ง (รว.7) โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล
จำเพาะหอเผาทิ้ง (รว.7) และโปรแกรมรายงานบันทึกการใช้งานหอเผาทิ้ง (รว.8) รายละเอียดการเข้าใช้งานระบบ ดัง
แสดงในหัวข้อ 4.1 ถึง 4.3 ตามลำดับ 
 
 เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ แล้วคลิกท่ีเมนูหอเผาทิ้ง (Flare) ดังรูปที่ 4.1 

 
รูปที่ 4.1  หน้าจอหลักของระบบ 
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เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักมาแล้วจะแสดงส่วนรายงานข้อมูลหอเผาทิ้ง (Flare) ดังรูปที ่4.2 

 
รูปที่ 4.2 เมนูหลักส่วนรายงานข้อมูลหอเผาทิ้ง (Flare) 

 

4.1 การข้ึนทะเบียนหอเผาทิ้ง (รว. 7)  
ในส่วนของโปรแกรมการขึ้นทะเบียนหอเผาทิ้ง (รว. 7) นั้น จะเป็นโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งาน จัดทำข้อมูล

หอเผาทิ้ง (1 รายการข้อมูล ต่อ 1 ต้น) โดยการขึ้นทะเบียนหอเผาทิ้งผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนูรายงานข้อมูล
จำเพาะหอเผาทิ้ง (รว.7) ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 6 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล 
ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล และส่วนลบข้อมูล ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์ม
รายงาน โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
4.3 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนรายงานข้อมูลหอเผาทิ้ง 
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4.1.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
4.4 ถึง 4.5 

 
รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงการค้นหารายการรายงานหอเผาทิ้ง  

 

 
รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงการค้นหารายการรายงานหอเผาทิ้ง (ต่อ) 
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4.1.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 11 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
4.6 ถึง 4.8 

 
รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการรายงานหอเผาทิ้ง 

 
โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ ปีที่เริ่มใช้งาน, หมายเลขอุปกรณ์ (Tag Number), 

ชื่อผู้ผลิต, Model ของ Flare Tip, ประเภทของ Flare, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Flare Tip (เมตร), ความ
สูงของ Flare (เมตร), Maximum Flaring Capacity (ตัน/ชั่วโมง), Maximum Smokeless Capacity (ตัน/
ชั่วโมง), การแผ่รังสีความร้อนสูงสุดที่ระดับพ้ืนดิน (kcal/hr-m2), ระดับความดังของเสียงสูงสุดที่ระดับพ้ืนดิน 
(เดซิเบล), ตำแหน่ง GPS ของ Flare, ชนิดของ Support Structure ของหอเผาทิ้ง, ระบบช่วยกำจัดควันไฟ, 
หอเผาทิ้งรับก๊าซจากที่ใด, ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง (Flare) และผู้ติดต่อ  

ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ได้โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบไฟล์หรือลบ

รูปภาพ ให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได ้
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รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูล 
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 รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

 
- ในส่วนข้อมูลหอเผาทิ้งรับก๊าซจาก (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยมีตัวเลือกดังนี้ จากโรงงาน

ตนเอง, โรงงานอื่น และโรงงานตนเองและโรงงานอื่น กรณีเลือกโรงงานอื่น หรือโรงงานตนเอง
และโรงงานอื่น ให้กรอกรายละเอียด ดังรูปที่ 4.9 และ 4.10 
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รูปที่ 4.9 หน้าจอแสดงข้อมูลการกรอกในตาราง 

 

 
รูปที่ 4.10 ตัวอย่างการลบข้อมูลในตาราง 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพื่อยืนยัน
การกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ดังรูปที ่4.11 
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รูปที่ 4.11  หนา้จอแสดงการบันทึกข้อมูลหรือยืนยันการกรอกรายงาน 

 

4.1.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดปุ่ม “แก้ไข”  และเม่ือกรอกข้อมูล
ครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราวได้ โดยกดปุ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถ

บันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกด

ปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพ่ือยืนยันการกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ โดย
จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 3 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.12 ถึง 4.14 
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รูปที่ 4.12 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการรายงานหอเผาทิ้ง 

 

 
รูปที่ 4.13 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการรายงานหอเผาทิ้ง (ต่อ) 
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รูปที่ 4.14 หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลหรือยืนยันการกรอกรายงาน 

 
4.1.4 ส่วนลบข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน โดยหากยืนยันต้องการลบข้อมูล 

ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” หรือไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.15 ถึง 4.16 

 
รูปที่ 4.15 หน้าจอแสดงการลบรายการรายงานหอเผาทิ้ง 
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รูปที่ 4.16 หน้าจอแสดงการยืนยันลบรายการรายงานหอเผาทิ้งออกจากระบบ 

 
4.1.5 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.17 ถึง 4.18 

 

รูปที่ 4.17 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล 
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รูปที่ 4.18 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 
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4.1.6 ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.19 ถึง 4.20 

 
รูปที่ 4.19 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 

 

 
รูปที่ 4.20 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน (ต่อ) 
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4.2 การปรับปรุงข้อมูลหอเผาทิ้ง (รว. 7) 
ในส่วนของโปรแกรมปรับปรุงข้อมูลหอเผาทิ้ง (รว.7) นั้น ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการ

ทำงานหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล และส่วนปรับปรุงข้อมูล โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
4.21 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนปรับปรุงข้อมูลหอเผาทิ้ง 

 
4.2.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

4.22 ถึง 4.23 

 
รูปที่ 4.22 การค้นหารายการปรับปรุงหอเผาทิ้ง 
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รูปที่ 4.23 การค้นหารายการปรับปรุงหอเผาทิ้ง (ต่อ) 

 
4.2.2 ส่วนปรับปรุงข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.24 ถึง 4.26 

 
รูปที่ 4.24 หน้าจอแสดงการปรับปรุงข้อมูลรายการปรับปรุงหอเผาทิ้ง 

 
- โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ หอเผาทิ้ง (Flare) ปล่องที่, ปีที ่เริ ่มใช้งาน, 

หมายเลขอุปกรณ์ (Tag Number), ชื่อผู้ผลิต, Model ของ Flare Tip, ประเภทของ Flare, ขนาด
เส ้นผ ่าศ ูนย ์กลางของ Flare Tip (เมตร), ความสูงของ Flare (เมตร), Maximum Flaring 
Capacity (ตัน/ชั่วโมง), Maximum Smokeless Capacity (ตัน/ชั่วโมง), การแผ่รังสีความร้อน
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สูงสุดที่ระดับพื ้นดิน (kcal/hr-m2), ระดับความดังของเสียงสูงสุดที่ระดับพื้นดิน (เดซิเบล), 
ตำแหน่ง GPS ของ Flare, ชนิดของ Support Structure ของหอเผาทิ้ง, ระบบช่วยกำจัดควันไฟ, 
หอเผาทิ้งรับก๊าซจากที่ใด, ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง (Flare) และผู้ติดต่อ  

- ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ได้โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบไฟล์หรือ

ลบรูปภาพ ให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได ้

 
รูปที่ 4.25 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายการปรับปรุงหอเผาทิ้ง 
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รูปที่ 4.26 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายการปรับปรุงหอเผาทิ้ง (ต่อ) 
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- ในส่วนข้อมูลหอเผาทิ้งรับก๊าซจาก (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยมีตัวเลือกดังนี้ จากโรงงาน
ตนเอง, โรงงานอื่น และโรงงานตนเองและโรงงานอื่น กรณีเลือกโรงงานอื่น หรือโรงงานตนเอง
และโรงงานอื่น ให้กรอกรายละเอียด ดังรูปที่ 4.27 

 

 
รูปที่ 4.27 หน้าจอแสดงข้อมูลการกรอกในตาราง  
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปที่ 4.28  การยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 

4.3 การจัดทำรายงานกิจกรรมการใช้งานหอเผาทิ้งรายเดือน (รว. 8) 
ในส่วนของโปรแกรมการจัดทำรายงานกิจกรรมใช้งานหอเผาทิ้งรายเดือน (รว.8) โดยการจัดทำรายงาน

กิจกรรมใช้งานหอเผาทิ้งรายเดือน ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เ มนูรายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง (รว.8) ซึ่งใน
โปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 6 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล ส่วนเพิ่มข้อมูล และส่วนแก้ไข
ข้อมูล ส่วนขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล  ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน โดยมีหน้าจอแสดง
การใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
4.29 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนการจัดทำรายงานกิจกรรมใช้งานหอเผาทิ้งรายเดือน (รว.8) 
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4.3.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
4.30 และ 4.31 

 
รูปที่ 4.30 การค้นหารายการรายงานหอเผาทิ้ง ประจำเดือน 

 

 
รูปที่ 4.31 การค้นหารายการรายงานหอเผาทิ้ง ประจำเดือน (ต่อ) 
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4.3.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
4.32 ถึง 4.34 

 
รูปที่ 4.32 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการรายงานหอเผาทิ้ง ประจำเดือน 

 

 
รูปที่ 4.33 หน้าจอแสดงการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจัดทำรายงานหอเผาทิ้ง 
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รูปที่ 4.34 หน้าจอแสดงการยืนยันสร้างรายงาน 

 
จากรูป 4.34 เมื่อคลิกปุ่ม “สร้างรายงาน” จะมีหน้าแจ้งเตือนแสดง หากคลิกปุ่ม “OK” โปรแกรมจะ

ปรากฎหน้ากรอกข้อมูลของส่วนเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจัดทำรายงานหอเผาทิ้ง โดยรายละเอียดขั้นตอนการ
ทำงานดังรูปที่ 4.35 ถึง 4.40 
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รูปที่ 4.35 หน้าปรับปรุงจัดทำรายงานหอเผาทิ้ง 
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กรณีท่ีไม่มีการใช้หอเผาทิ้ง ให้ผู้ใช้งานเลือก “ไม่มี” 

 
รูปที่ 4.36 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 

 

 
รูปที่ 4.37 หน้าจอแสดงการยืนยันสร้างรายงาน 
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กรณีผู้ใช้งานมีการใช้หอเผาทิ้งผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ การใช้หอเผาทิ้ง ,ข้อมูล
การใช้หอเผาทิ้ง 

 
รูปที่ 4.38 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 (ต่อ) 
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รูปที่ 4.39 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 (ต่อ) 
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- ในส่วนการกรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้หอเผาทิ้ง กรณีซ่อมบำรุง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อ

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ”   รายการก็

จะแสดงในตาราง แต่เมื่อผู้ใช้งานต้องการลบ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่หน้าช่องสี่ เหลี ่ยม 

รายการที่ต้องการลบและกดปุ่ม “ลบ”    

- โดยผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบ

ไฟล์หรือลบรูปภาพ ให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได้  
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่

ได้ โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  
เพ่ือยืนยันการกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูล ดังรูปที่ 4.37 

 
รูปที่ 4.40 การยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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4.3.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”  เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลในตารางรายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.41 ถึง 4.45 

 

รูปที่ 4.41  หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลรายการรายงานหอเผาทิ้ง ประจำเดือน 
 

 
รูปที่ 4.42 หน้าปรับปรุงจัดทำรายงานหอเผาทิ้ง 
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กรณีท่ีไม่มีการใช้หอเผาทิ้ง ให้ผู้ใช้งานเลือก “ไม่มี”  

 
รูปที่ 4.43 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 
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กรณีผู้ใช้งานมีการใช้หอเผาทิ้งผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้  การใช้หอเผาทิ้ง ,ข้อมูล
การใช้หอเผาทิ้ง   

 
รูปที่ 4.44 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 (ต่อ) 
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รูปที่ 4.45 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 (ต่อ) 
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- ในส่วนการกรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้หอเผาทิ้ง กรณีซ่อมบำรุง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อ

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ”   รายการก็
จะแสดงในตาราง แต่เมื่อผู้ใช้งานต้องการลบ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่หน้าช่องสีเหลี่ยมรายการที่

ต้องการลบและกดปุ่ม “ลบ”  ดังรูปที่ 4.45   

- โดยผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบ

ไฟล์หรือลบรูปภาพ ให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได้ ดังรูปที่ 4.46 

 
รูปที่ 4.46 หน้ารายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 (ต่อ) 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพื่อยืนยันการ
กรอกรายงานและจัดส่งข้อมูล ดังรูปที่ 4.47 
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รูปที่ 4.47 การยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
4.3.4 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.48 ถึง 4.51 

 

รูปที่ 4.48  หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล 
เมื่อเลือกรหัสรายงานเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการรหัสหอเผาทิ้งที่ต้องการดูข้อมูลเอกสาร 
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ได้ดังรูปที่ 4.49 ถึง 4.51 

 

รูปที่ 4.49  หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 
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รูปที่ 4.50  หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 4.51  หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

4.3.5 ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.52 
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รูปที่ 4.52  ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  
 

บทที่ 5 

การจัดทำรายงาน 

สวนกจิกรรมถังกักเก็บ 
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บทท่ี 5 
การจัดทำรายงานส่วนกิจกรรมถังกักเก็บ 

 
 โปรแกรมส่วนกิจกรรมถังกักเก็บ เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลจำเพาะของถังกักเก็บ และข้อมูล
การใช้งานถังกักเก็บซึ่งจะต้องมีการรายงานผลเป็นรายปี โดยชุดโปรแกรมประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักคือ โปรแกรม
รายงานข้อมูลจำเพาะถัง (รว.11) โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลรายงานจำเพาะถัง (รว.11) และโปรแกรมรายงานบันทึก
การใช้ถึง (รว. 12) รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมดังแสดงในหัวข้อ 5.1 ถึง 5.3 ตามลำดับ 
 
 เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ แล้วคลิกท่ีเมนูถังกับเก็บ (Tank) ดังรูปที่ 5.1 

 
รูปที่ 5.1 หน้าจอหลักของระบบ 

 

 จะแสดงเมนูหลักส่วนรายงานข้อมูลถังกับเก็บ ดังรูปที่ 5.2 

 
รูปที่ 5.2 เมนูหลักส่วนรายงานข้อมูลถังกับเก็บ (Tank) 
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5.1 การข้ึนทะเบียนถังกักเก็บ (รว. 11)  
ในส่วนของโปรแกรมการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ (รว. 11) นั้น ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เ มนูรายงานข้อมูล

จำเพาะของถัง (รว.11) ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 6 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล 
ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล ส่วนลบข้อมูล ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล และส่วนการเรียกดูแบบฟอร์ม
รายงาน โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 5.3 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนรายงานข้อมูลถังกับเก็บ 

 
5.1.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

5.4 และ 5.5   

 
รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงการค้นหารายการการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ 
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รูปที่ 5.5 หน้าจอแสดงการค้นหารายการการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ (ต่อ) 

 
5.1.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.6 

ถึง 5.9  

 
รูปที่ 5.6 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการการข้ึนทะเบียนถังกักเก็บ 

 
โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ รหัสถัง (Tank ID), ประเภทถังกักเก็บ, พิกัดของถัง 

(Tank coordinate), ลักษณะกายภาพของถัง (Physical characteristics), โครงสร้างของถัง และระบบผนัง
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กันรั่ว (Tank construction and rim seal system) และข้อมูลเกี่ยวกับระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
(Vapor control system) 

ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ได้โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบไฟล์หรือลบ

รูปภาพ ให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได ้

  
รูปที่ 5.7 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ 
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รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ (ต่อ) 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพื่อยืนยัน
การกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ 
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รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลหรือยืนยันการกรอกรายงาน 

 

5.1.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดปุ่ม “แก้ไข”  และเมื่อ
กรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราวเพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ โดยกดปุ่ม 

“บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพ่ือยืนยันการกรอกรายงาน
และจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที ่พิจารณาตรวจสอบ โดยจะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 3 ขั ้นตอน 
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.10 ถึง 5.12 

 
รูปที่ 5.10 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ 
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รูปที่ 5.11 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ (ต่อ) 
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รูปที่ 5.12 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ (ต่อ) 
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5.1.4 ส่วนลบข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
5.13 และ 5.14  

 
รูปที่ 5.13 หน้าจอแสดงการลบรายการการขึ้นทะเบียนถังกักเก็บ 

 
หากยืนยันต้องการลบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” หรือไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังรูปที่  

 
รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงการยืนยันลบรายการการข้ึนทะเบียนถังกักเก็บออกจากระบบ 
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5.1.5 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.15 และ 5.16 

 

รูปที่ 5.15 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล 
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รูปที่ 5.16 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 
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5.1.6 ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.17 
 

 

รูปที่ 5.17 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 
 

5.2 การปรับปรุงข้อมูลถงักักเก็บ (รว. 11) 
ในส่วนของโปรแกรมปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ (รว.11) นั้นผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนูปรับปรุงข้อมูลของ

ถัง (รว.11 เปลี่ยนแปลงข้อมูล) ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนค้นหา
ข้อมูล และส่วนแก้ไขข้อมูล โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 5.18 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ 
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5.2.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
5.19 และ 5.20 

 
รูปที่ 5.19 หน้าจอแสดงการการค้นหารายการการปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ 

 

  
รูปที่ 5.20 หน้าจอแสดงการการค้นหารายการการปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ (ต่อ) 
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5.2.2 ส่วนแก้ไขข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
5.21 ถึง 5. 

 
รูปที่ 5.21 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการการปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ 

 

- โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ หอเผาทิ้ง (Flare) ปล่องที่, ปีที ่เริ ่มใช้งาน, 
หมายเลขอุปกรณ์ (Tag Number), ชื ่อผู ้ผลิต, Model ของ Flare Tip, ประเภทของ Flare, 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Flare Tip (เมตร), ความสูงของ Flare (เมตร), Maximum Flaring 
Capacity (ตัน/ชั่วโมง), Maximum Smokeless Capacity (ตัน/ชั่วโมง), การแผ่รังสีความร้อน
สูงสุดที่ระดับพื ้นดิน (kcal/hr-m2), ระดับความดังของเสียงสูงสุดที่ระดับพื ้นดิน (เดซิเบล), 
ตำแหน่ง GPS ของ Flare, ชนิดของ Support Structure ของหอเผาทิ้ง, ระบบช่วยกำจัดควันไฟ, 
หอเผาทิ้งรับก๊าซจากที่ใด, ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง (Flare) และผู้ติดต่อ  

- ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ได้โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบไฟล์หรือ

ลบรูปภาพ ให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได ้
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รูปที่ 5.22 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการการปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ (ต่อ) 
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รูปที่ 5.23 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการการปรับปรุงข้อมูลถังกักเก็บ (ต่อ) 
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รูปที่ 5.24 หน้าจอแสดงการจัดส่งข้อมูล 

 

5.3 การจัดทำรายงานกิจกรรมการใช้งานถังกักเก็บรายปี (รว. 12) 
ในส่วนของโปรแกรมการจัดทำรายงานกิจกรรมใช้งานถังกักเก็บรายปี (รว.12) นั้นผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้า

สู่เมนูรายงานบันทึกการใช้ถัง (รว.12) ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 6 ส่วน คือ ส่วน
ค้นหาข้อมูล ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล ส่วนขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล  ส่วนการเรียกดู
แบบฟอร์มรายงาน โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 5.25 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนการจัดทำรายงานกิจกรรมใช้งานถังกักเก็บรายปี (รว.12) 
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5.3.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
5.23 และ 5.24   

 
รูปที่ 5.23 หน้าจอแสดงการการค้นหารายการการจัดทำรายงานถังกักเก็บ 

 

 
รูปที่ 5.24 หน้าจอแสดงการการค้นหารายการการจัดทำรายงานถังกักเก็บ (ต่อ) 
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5.3.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
5.25 ถึง 5.27  

 
รูปที่ 5.25 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการการจัดทำรายงานถังกักเก็บ 

 

 
รูปที่ 5.26 หน้าจอแสดงการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจัดทำรายงานถังกักเก็บ 
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รูปที่ 5.27 หน้าจอแสดงการยืนยันสร้างรายงาน 

 
จากรูป 5.27 เมื่อคลิกปุ่ม “สร้างรายงาน” จะมีหน้าแจ้งเตือนแสดง หากคลิกปุ่ม “OK” โปรแกรมจะ

ปรากฎหน้ากรอกข้อมูลของส่วนเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจัดทำรายงานถังกักเก็บ (รว.12) โดยรายละเอียด
ขั้นตอนการทำงานจะกล่าวถึงในหัวข้อ 5.3.3 ต่อไป  

 

5.3.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดปุ่ม “แก้ไข”   และปุ่ม 

“ปรับปรุงข้อมูล”  เพื่อปรับปรุงข้อมูลในตารางรายงานบันทึกการใช้หอเผาทิ้ง รว.8 โดยจะ
ประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 11 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.28 ถึง 5.32 

  
รูปที่ 5.28 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการจัดทำรายงานถังกักเก็บ 
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รูปที่ 5.29 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการจัดทำรายงานถังกักเก็บ (ต่อ) 

 
โดยผู ้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี ้ องค์ประกอบหลักของสารที ่กักเก็บ (Tank 

content), ปริมาณกักเก็บรวม (Net Throughput), ประสิทธิภาพของระบบควบคุมไอสารอินทรีย์ระเหย 
ร้อยละ, ปริมาณการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยรวมจากถัง (Total Emissions) และเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติม 

ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบไฟล์หรือลบรูปภาพ ให้

กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได้ 
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รูปที่ 5.30 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการจัดทำรายงานถังกักเก็บ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 5.31 ตัวอย่างการลบข้อมูลในตาราง 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” สามารถแก้ไขข้อมูล

เพิ่มเติมได้ และสามารถกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”  เพื่อยืนยันการกรอกรายงานแต่ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได ้

 
รูปที่ 5.32 หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลหรือยืนยันการกรอกข้อมูล 

 
5.3.4 ส่วนขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผู้ใช้งานจึงต้องกรอกข้อมูล

เพ่ิมเติม รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.33 ถึง 5.35 

 

รูปที่ 5.33 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลเพ่ิมเติม  
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รูปที่ 5.34 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลเพ่ิมเติม (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 5.35 หน้าจอแสดงการยืนยันข้อมูลเพ่ิมเติม  
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5.3.5 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.36 ถึง 5.38 

 

รูปที่ 5.36 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล 
 

 
รูปที่ 5.37 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 
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รูปที่ 5.38 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 
 

5.3.6 ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.39   

 

รูปที่ 5.39 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

บทที่ 6 

การจัดทำรายงาน 

สวนกิจกรรมซอมบำรุง 
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บทที่ 6 
การจัดทำรายงานส่วนกิจกรรมซ่อมบำรุง 

 
 โปรแกรมส่วนกิจกรรมซ่อมบำรุงนั้น เป็นโปรแกรมท่ีจัดทำขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลแผนการซ่อมบำรุง และข้อมูล
ผลการดำเนินการซ่อมบำรุง โดยชุดโปรแกรมประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักคือ โปรแกรมแจ้งแผนการซ่อมบำรุงใหญ่ 
(รว. 9) โปรแกรมรายงานผลกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (รว.10) และรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการ
ซ่อมบำรุงใหญ่ รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมดังแสดงในหัวข้อ 6.1 ถึง 6.3 ตามลำดับ 
 
 เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ แล้วคลิกท่ีเมนูซ่อมบำรุง (MSS) ดังรูปที่ 6.1 

 
รูปที่ 6.1 หน้าจอหลักของระบบ 

 
 จะแสดงเมนูหลักส่วนรายงานข้อมูลซ่อมบำรุง (MSS) ดังรูปที่ 6.2 

 
รูปที่ 6.2 เมนูหลักส่วนรายงานผลการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหย จากช่วงซ่อมบำรุงใหญ่ 
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6.1 การรายงานกิจกรรมแผนการซ่อมปารุงใหญ่ (รว.9) 
ในส่วนของโปรแกรมการการรายงานกิจกรรมแผนการซ่อมปารุงใหญ่ (รว.9) นั้น ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่

เมนูแจ้งแผนการซ่อมบำรุงใหญ่ (รว.9) ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 6 ส่วน คือ ส่วน
ค้นหาข้อมูล ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล ส่วนลบข้อมูล ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล  และส่วนการเรียกดู
แบบฟอร์มรายงาน โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 6.3 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนรายงานผลการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหย จากช่วงซ่อมบำรุงใหญ่ 

 
6.1.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

6.4 และ 6.5 

 
รูปที่ 6.4 การค้นหารายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ 
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รูปที่ 6.5 การค้นหารายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 

 
6.1.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 8 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.6 

ถึง 6.11 

 
รูปที่ 6.6 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการการแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ 

 
โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ในการหยุดเดินเครื่องจักร 2. หยุด

เดินเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 3.1 กระบวนการนำวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื ่น ๆ ออกจากระบบ 3.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอากาศ 3.3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษน้ำ 3.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านกากอุตสาหกรรม 
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4. เพิ่มเติมเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 5. ผู้ติดต่อ 6.ลงชื่อ ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ ผู้ตรวจ
รับรองรายงาน และ  ลงชื่อ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หรือ / และ ผู้จัดการโรงงาน ผู้รายงาน 

 
รูปที่ 6.7 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ 
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รูปที่ 6.8 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 

 

ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ได้โดยกดปุ่ม “แนบไฟล์”  และหากต้องการลบไฟล์หรือลบ

รูปภาพให้กดปุ่ม  ที่ไฟล์ได้ ดังรูปที่ 6.9 และ 6.10 

 
รูปที่ 6.9 ตัวอย่างการแนบไฟล์ 
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รูปที่ 6.10 ตัวอย่างการลบไฟล์ 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพื่อยืนยัน
การกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ดังรูปที่ 6.11 

 
รูปที่ 6.11 การบันทึกข้อมูลหรือยืนยันการกรอกรายงาน 
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6.1.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดปุ่ม “แก้ไข”  และเมื่อ
กรอกข้อมูลครบถ้วนผู ้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั ่วคราวได้โดยกดปุ ่ม “บันทึกชั ่วคราว” 

 และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพ่ือยืนยันการกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่ง
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.12 ถึง 6.16 

 
รูปที่ 6.12 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ 

 

 
รูปที่ 6.13 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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รูปที่ 6.14 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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รูปที่ 6.15 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 6.16 การบันทึกข้อมูลหรือยืนยันการกรอกรายงาน 
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6.1.4 ส่วนลบข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน โดยหากยืนยันต้องการลบข้อมูล 
ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” หรือไม่ต้องการลบให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.17 และ 6.18 

 
รูปที่ 6.17 หน้าจอแสดงการลบรายการ การแจ้งซ่อมบำรุงใหญ่ 

 

 
รูปที่ 6.18 ยืนยันการลบข้อมูลออกจากระบบ 
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6.1.5 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.19 และ 6.20 

 

รูปที่ 6.19 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล 
 

 

รูปที่ 6.20 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 
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6.1.6 ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.21  

 

รูปที่ 6.21 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 
 

6.2 การรายงานกิจกรรมผลการดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่ (รว.10) 
ในส่วนของโปรแกรมการรายงานกิจกรรมผลการดำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (รว.10) นั้น ผู้ใช้งานจะ

เริ่มจากการเข้าสู่เมนูรายงานผลกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (รว.10) ซึ่งในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการ
ทำงานหลักอยู่ 6 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล ส่วนขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนการเรียกดู
รายละเอียดข้อมูล  ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 6.19 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ 
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6.2.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
6.20 และ 6.21 

 
รูปที่ 6.20 การค้นหารายการกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ 

 

 
รูปที่ 6.21 การค้นหารายการกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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6.2.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 8 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
6.22 ถึง 6.28 

 
รูปที่ 6.22 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการรายงานผลกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ 

 
โดยผู ้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี ้ ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาย

สารอินทรีย์ระเหยในช่วงการซ่อมบำรุง (ตามข้อ 10(1)), ผลการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่แนวรั้ว
ขอบเขตโรงงาน (ตามข้อ 10(2)) ,ผลการประเมินปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยในช่วงซ่อมบำรุง (ตาม
ข้อ 10(3)),เอกสารอื่นๆ, ผู้ติดต่อ, ลงชื่อ ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ ผู้ตรวจรับรองรายงาน  
และลงชื่อ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หรือ/และ ผู้จัดการโรงงาน ผู้รายงาน  ดังแสดงรูปที่ 6.23 ถึง 6.28 

o ส่วนผลการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยในช่วงการซ่อมบำรุง (ตามข้อ
10(1)) โดยการกรอกข้อมูลในตาราง ส่วนความเข้มข้นสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOCs) ก่อนเปิด
อุปกรณ์ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลในช่อง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, ความเข้มข้นสารอินทรีย์ระเหยรวม 
(TVOCs) ก่อนเปิดอุปกรณ์, ผลการตรวจวัด (ppm หรือ % LEL), วิธีการตรวจวัด และวิธีการ
ควบคุมไอสารอินทรีย ์ระเหย เม ื ่อกรอกข้อมูลเร ียบร ้อยแล้วให ้กดปุ ่ม “เพิ ่มรายการ”  

 และเมื่อผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลให้คลิก  จากนั้นกดปุ่ม “ลบ”   ดัง
รูปที่ 6.23 
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รูปที่ 6.23 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลรายงานผลกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ 
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o ส่วนผลการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่แนวรั้วขอบเขตโรงงาน (ตามข้อ 10(2)) โดยการ
กรอกข้อมูลในส่วนนี้สามารถกรอกข้อมูลได้ 2 ส่วน คือ ส่วนก่อนเริ่มการซ่อมบำรุงใหญ่ และส่วน

ระหว่างซ่อมบำรุงใหญ่ โดยคลิกปุ ่ม“ยุบ/ ขยาย”   เพื ่อให้แต่ละส่วนปรากฏขึ ้นมา 
ดังรูปที่ 6.24 

 
รูปที่ 6.24 ตัวอย่างการแสดงหน้าจอการยุบ/ขยาย ส่วนก่อนเริ่มการซ่อมบำรุงใหญ่ และระหว่างซ่อมบำรุงใหญ่ 

 
o การกรอกข้อมูลในตาราง ส่วนผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศระหว่างดำเนินการ

ซ่อมบำรุงใหญ่ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลในช่อง จุดตรวจวัด, ชนิดมลสาร, ความเข้มข้น(ug/m3), 
วิธีการตรวจวัด และวิธีการตรวจวัด เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “เพิ่มรายการ”  

 และเม่ือผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม “ลบ”   ดังรูปที่ 6.25 
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รูปที่ 6.25 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลในส่วนก่อนเริ่มการซ่อมบำรุงใหญ่  
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รูปที่ 6.26 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลในส่วนก่อนระหว่างซ่อมบำรุงใหญ่ 
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o ส่วนผลการประเมินปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยในช่วงซ่อมบำรุง (ตามข้อ 10(3)) โดย
การกรอกข้อมูลในตาราง ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลในช่อง อุปกรณ์, ปริมาณการระบายสารอินทรีย์
ระเหยรวม (กิโลกรัม) และวิธีการตรวจวัด เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ”  

 และเมื ่อผ ู ้ใช ้งานต้องการลบข้อมูลให้คลิก  จากนั ้นกดปุ ่ม“ลบ”   
ดังรูปที่ 6.27 

 
รูปที่ 6.27 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลรายงานผลกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพื่อยืนยัน
การกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ดังรูปที่ 6.28 

 
รูปที่ 6.28 หน้าการยืนยันข้อมูล 

 
6.2.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 6 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

6.29 ถึง  

 
รูปที่ 6.29 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ 
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โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ กิจกรรม, ผลการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
แนวรั้วขอบเขตโรงงาน (ตามข้อ 10(2)), ผลการประเมินปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยในช่วงซ่อม
บำรุง (ตามข้อ 10(3)), เอกสารอื่นๆ, ผู้ติดต่อ, ลงชื่อ ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ ผู้ตรวจ
รับรองรายงาน  และลงชื่อ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หรือ/และ ผู้จัดการโรงงาน ผู้รายงาน ดังแสดงรูปที่ 6.30 ถึง 
6.33 

 
รูปที่ 6.30 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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รูปที่ 6.31 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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รูปที่ 6.32 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการกิจกรรมการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และสามารถกดปุ่ม “จัดส่งข้อมูล”  เพื่อยืนยัน
การกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูล ดังรูปที่ 6.33 

 
รูปที่ 6.33 การยืนยันการบันทึกข้อมูล 

6.2.4 ส่วนขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผู้ใช้งานจึงต้องกรอกข้อมูล
เพ่ิมเติม รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.34 ถึง 6.36 

 

รูปที่ 6.34 การเพ่ิมข้อมูลเพ่ิมเติม 
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รูปที่ 6.35 การเพ่ิมข้อมูลเพ่ิมเติม (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 6.36 การเพ่ิมข้อมูลเพ่ิมเติม (ต่อ) 
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6.2.5 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.37 ถึง 6.38 

 

รูปที่ 6.37 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 
 

 
รูปที่ 6.38 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน (ต่อ) 
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6.2.6 ส่วนการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.39 

 
รูปที่ 6.39 หน้าจอแสดงการเรียกดูแบบฟอร์มรายงาน 

 

6.3 รายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ 
ในส่วนของโปรแกรมการจัดทำรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่นั ้น ซึ ่งใน

โปรแกรมจะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันการทำงานหลักอยู่ 4 ส่วน คือ ส่วนค้นหาข้อมูล ส่วนเพิ่มข้อมูล ส่วนแก้ไขข้อมูล 
และส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล  โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 6.40 หน้าแสดงเมนูหลักส่วนรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ 
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6.3.1 ส่วนค้นหาข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
6.41 และ 6.42 

 
รูปที่ 6.41 การค้นหารายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ 

 

 
รูปที่ 6.42 การค้นหารายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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6.3.2 ส่วนเพิ่มข้อมูล จะประกอบขั้นตอนการทำงานหลัก 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 
6.43 ถึง 6.40 

 
รูปที่ 6.43 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ 

 
โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมเหตุการณ์, วัน/เวลา ที่เกิดเหตุ, 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้บาดเจ็บ, เสียชีวิต, ประมาณการค่าความเสียหาย, สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้น, รูปประกอบการ
สรุปเหตุการณ์, ส่วนที่ 2 สรุปการดำเนินการแก้ไข, สรุปผลกรรมวิธีการดำเนินการแก้ไข, สรุปผลการแก้ไข, รูป
ประกอบการดำเนินการ, ผู้ติดต่อ และลงนามดังรูปที่ 6.44 ถึง  
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รูปที่ 6.44 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูล 
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รูปที่ 6.45 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และกดปุ่ม “แจ้งข้อมูลภาพรวมเหตุการณ์”  

หรือ กดปุ่ม “แจ้งสรุปเหตุการณ์”  เพื ่อยืนยันการกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ดังรูปที่ 6.46 
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รูปที่ 6.46 หน้าการกรอกรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

 

6.3.3 ส่วนแก้ไขข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดปุ่ม “แก้ไข”  เพื่อแก้ไข
ข้อมูลในรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.47 ถึง 
6.50 

 
รูปที่ 6.47 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ 
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รูปที่ 6.48 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 
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รูปที่ 6.49 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ (ต่อ) 

 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถบันทึกการกรอกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ 

โดยกดปุ่ม “บันทึกชั่วคราว”  และกดปุ่ม “แจ้งข้อมูลภาพรวมเหตุการณ์”  

หรือ กดปุ่ม “แจ้งสรุปเหตุการณ์”  เพื ่อยืนยันการกรอกรายงานและจัดส่งข้อมูลส่งให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ดังรูปที่ 6.50 
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รูปที่ 6.50 หน้าการกรอกรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

 
6.3.4 ส่วนการเรียกดูรายละเอียดข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.51 ถึง 6.5.2 

 

รูปที่ 6.51 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล 
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รูปที่ 6.52 หน้าจอแสดงการดูรายละเอียดข้อมูล (ต่อ) 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บทที่ 7 

การประมวลผลขอมูล 
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บทที่ 7 
การประมวลผลข้อมลู 

 
 โปรแกรมส่วนการประมวลผลข้อมูล เรียกดูรายงานต่าง ๆ จากระบบนั้น เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพ่ือสืบค้น 
และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบรายงาน โดยใช้ชื่อชุดโปรแกรมว่า โปรแกรมประมวลผลข้อมูล โดยชุดโปรแกรมประกอบ
ไปด้วยโปรแกรมหลักคือ โปรแกรมแจ้งแผนการซ่อมบำรุงใหญ่ (รว. 9) โปรแกรมรายงานผลกิจกรรมการซ่อมบำรุง
ใหญ่ (รว.10) และรายงานเหตุการณ์และสรุปเหตุการณ์จากการซ่อมบำรุงใหญ่ รายละเอียดการออกรายงานต่างๆ ทั้ง
ในส่วนของกิจกรรมหอเผาทิ้ง กิจกรรมถังกักเก็บ และกิจกรรมซ่อมบำรุง ดังแสดงในหัวข้อที่ 7.1 ถึง 7.4 
 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ แล้วคลิกท่ีเมนูประมวลผลข้อมูล ดังรูปที่ 7.1 ถึง 7.2 

 
รูปที่ 7.1 หน้าเข้าสู่โปรแกรมประมวลผลข้อมูล 

 

 
รูปที่ 7.2 เมนูหลักส่วนรายงานสำหรับผู้ประกอบการ 
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 โดยส่วนรายงานสำหรับผู ้ประกอบการ ประกอบไปด้วย 4 เมนูหลัก ดังแสดงในหัวข้อที ่ 7.1 ถึง 7.4 
ตามลำดับ 

1) รายงานสรุปข้อมูลหอเผาทิ้ง 
2) รายงานสรุปข้อมูลถังกักเก็บ 
3) รายงานแผนที่ตั้งอุปกรณ์ 
4) รายงานประวัติการซ่อมบำรุงใหญ่ 

 

7.1 รายงานสรุปข้อมูลหอเผาทิ้ง 
ในส่วนของโปรแกรมรายงานสรุปข้อมูลหอเผาทิ้ง ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนูรายงานสรุปข้อมูลหอเผา

ทิ้ง โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังรูปที่ 7.3 และ 7.4 

 
รูปที่ 7.3 หน้าเข้าสู่เมนูส่วนรายงานสำหรับผู้ประกอบการ 



Page 3 of 10 
 

 
รูปที่ 7.4 ตัวอย่างรายงานสรุปข้อมูลหอเผาทิ้ง 
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รูปที่ 7.5 ตัวอย่างรายงานสรุปข้อมูลหอเผาทิ้ง (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 7.6 ตัวอย่างการดาวน์โหลดรายงาน Excel 
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7.2 รายงานสรุปข้อมูลถังกักเก็บ 
ในส่วนของโปรแกรมรายงานสรุปข้อมูลถังกักเก็บ ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนูรายงานสรุปข้อมูลหอถังกัก

เก็บ โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังรูปที่ 7.7 และ 7. 

 
รูปที่ 7.7 หน้าเข้าสู่เมนูหลักส่วนรายงานสำหรับผู้ประกอบการ 
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รูปที่ 7.78 ตัวอย่างรายงานสรุปข้อมูลถังกักเก็บ 
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รูปที่ 7.9 ตัวอย่างรายงานสรุปข้อมูลถังกักเก็บ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 7.10 ตัวอย่างการดาวน์โหลดรายงาน Excel 
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7.3 รายงานแผนที่ตั้งอุปกรณ์ 
ในส่วนของโปรแกรมรายงานแผนที่ตั้งอุปกรณ์ ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนรูายงานแผนที่ตั้งอุปกรณ์ โดย

มีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังรูปที่ 7.11 และ 7.12 
 

 
รูปที่ 7.11 หน้าเข้าสู่เมนูหลักส่วนรายงานสำหรับผู้ประกอบการ 

 

 
รูปที่ 7.12 ตัวอย่างรายงานแผนที่อุปกรณ์ 
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7.4 รายงานประวัติการซ่อมบำรุงใหญ่ 
ในส่วนของโปรแกรมรายงานประวัติการซ่อมบำรุงใหญ่ ผู้ใช้งานจะเริ่มจากการเข้าสู่เมนูรายงานประวัติการ

ซ่อมบำรุงใหญ ่โดยมีหน้าจอแสดงการใช้งาน ดังรูปที่ 7.13 และ 7.15 
 

 
รูปที่ 7.13 หน้าเข้าสู่เมนูหลักส่วนรายงานสำหรับผู้ประกอบการ 

 

 
รูปที่ 7.14 ตัวอย่างรายงานประวัติการซ่อมบำรุงใหญ่ 
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รูปที่ 7.15 ตัวอย่างการดาวน์โหลดรายงาน Excel 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บทที่ 8 

การแจงเตือน 
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บทที่ 8 
การแจ้งเตือน 

 
 โปรแกรมส่วนการแจ้งเตือนนั ้น เป็นโปรแกรมที ่จ ัดทำขึ ้นเพื ่อบริการจัดการ การแจ้งเตือนเพื ่อให้
ผู้ประกอบการจัดทำรายงานได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบสามารถแจ้งเตือนได้ตามหัวข้อที่ ต้องการให้
แจ้งเตือน ผ่านทางที่อยู่อีเมล โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน
ดังแสดงในรูปที่ 8.1 ถึง 8.4 
 

 
รูปที่ 8.1 หน้าเข้าสู่โปรแกรมการแจ้งเตือน 
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รูปที่ 8.2 หน้าบริหารจัดการข้อมูลแจ้งเตือน 

 

 
รูปที่ 8.3 หน้ายืนยันกว่าแจ้งเตือน 
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รูปที่ 8.4 หน้ายืนยันกว่าแจ้งเตือน 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

ชุดเอกสาร Info Graphic 

แนะนำการใชงานระบบ 

สำหรับผูประกอบการ 
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