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  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่อง แบบรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. .... 
  -------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแบบ วิธีการ และช่องทางการรายงานการปลดปล่อยมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลการครอบครองสารเคมี  การปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายสารมลพิษตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสาร
มลพิษ พ.ศ. ....  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 และ ข้อ 10 ของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. .... อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานการปลดปล่อย
และเคลื่อนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. ....” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 แบบการรายงานตามข้อ 5 ของประกาศทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงาน 

การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามแบบ รว.5 ท้ายประกาศนี ้
ข้อ 4 แบบการแจ้งตามข้อ 8 (1) ของประกาศทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงาน 

การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามแบบ รว.6 ท้ายประกาศนี้  
ข้อ 5 การรายงานตามข้อ 3 หรือการแจ้งตามข้อ 4 ให้ด าเนินการผ่านระบบการรายงาน 

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ข้อ 6 การด าเนินการตามข้อ 9 ของประกาศทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงาน 

การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ....  ให้ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบการรายงาน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นเอกสารก็ได้ 

กรณีเป็นการด าเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเป็นวันที่ผู้ประกอบการได้รับแจ้ง 

         ประกาศ ณ วันที่………………………………. 
 
 
 
       
                              อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

(ร่าง) 



แบบรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (แบบ รว.5) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงงาน              
เลขทะเบียนนิติบุคคล            
เลขทะเบียนโรงงาน            
ประกอบกิจการ             
ประเภทโรงงานหลัก     ประเภทโรงงานรอง      
ที่ตั้ง เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน     
 แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 นิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม (ระบุ)                   
 เขตการปกครอง (เทศบาล/อบต)                     
 พ้ืนที่ลุ่มน้ า            
พิกัดต าแหน่งที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ละติจูด    N ลองติจูด     E 
ผู้รายงาน      ต าแหน่ง       
 โทรศัพท์   ต่อ   โทรสาร      
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ประสานงาน      ต าแหน่ง       
 โทรศัพท์   ต่อ   โทรสาร      
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

ปีท่ีประเมิน (ตามรอบปีปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)  พ.ศ.  

ส่วนที่ 2 ตารางสรุปข้อมูลปริมาณการครอบครองสารเคมี การปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ 

รายการที ่ ชื่อสารเคม ี CAS No. PRTR No. 
ปริมาณการถือ
ครองสารเคมี* 

ปริมาณสารมลพิษ (กก./ป)ี 
การปลดปล่อย การเคลื่อนย้าย ปริมาณรวม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

หมายเหตุ *ให้ระบุเป็นช่วงปริมาณการถือครอง ดังนี ้
ก. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัน/ปี             ข. มากกว่า 1 - 10 ตัน/ป ี               ค. มากกว่า 10 - 100 ตัน/ปี   
ง. มากกว่า 100 - 500 ตัน/ป ี             จ. มากกว่า 500 – 1,000 ตัน/ป ี     ช. มากกว่า 1,000  – 5,000 ตัน/ปี       
ซ. มากกว่า 5,000  – 10,000 ตัน/ป ี   ฌ. มากกว่า 10,000 ตนั/ป ี



แบบยืนยันไม่มีการครอบครองสารเคมีและไม่ปลดปล่อยหรือเคลื่อนย้ายสารมลพิษเป้าหมาย (แบบ รว.6) 
 

ชื่อโรงงาน             
เลขทะเบียนนิติบุคคล           
เลขทะเบียนโรงงาน           
ประกอบกิจการ            
ประเภทโรงงานหลัก     ประเภทโรงงานรอง     
ที่ตั้ง เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
 แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
 นิคม/เขตประกอบกิจการ/สวน/ชุมชนอุตสาหกรรม (ระบุ)      
 เขตการปกครอง (เทศบาล/อบต.)         
 พ้ืนที่ลุ่มน้ า           

พิกัดต าแหน่งที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ละติจูด    N ลองติจูด    E 
ผู้รายงาน      ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   ต่อ  โทรสาร      
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ประสานงาน      ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   ต่อ  โทรสาร      
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงงานไม่มีการผลิต ใช้ เก็บรักษา หรือมีไว้ในครอบครองสารเคมี และ 
ไม่มีการปลดปล่อยหรือเคลื่อนย้ายสารมลพิษเป้าหมาย ในปี พ.ศ.....................และขอรับรองว่าข้อมูล
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(..........................................................) 

ต าแหน่ง..................................................... 
ผู้มีอ านาจลงนาม/ผู้ประกอบการโรงงาน 

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ................. 
 
 


