
 
แบบรายงานขอมูลการปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ (แบบ รว.5) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงงาน              
เลขทะเบียนนิติบุคคล            
เลขทะเบียนโรงงาน            
ประกอบกิจการ             
ประเภทโรงงานหลกั     ประเภทโรงงานรอง      
ท่ีตั้ง เลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน     
 แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย    
 นิคม/เขตประกอบกิจการ/สวน/ชุมชนอุตสาหกรรม (ระบุ)       
 เขตการปกครอง (เทศบาล/อบต.)          
 พ้ืนท่ีลุมน้ํา            
พิกัดตําแหนงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ ละติจูด    N ลองติจูด     E 

ผูรายงาน      ตําแหนง       
 โทรศัพท   ตอ   โทรสาร      
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

ผูประสานงาน      ตําแหนง       
 โทรศัพท   ตอ   โทรสาร      
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

ปท่ีประเมิน (ตามรอบปปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)  พ.ศ.  

สวนท่ี 2 ตารางสรุปขอมูลปริมาณการครอบครองสารเคมี การปลดปลอยและการเคล่ือนยายสารมลพิษ 

รายการท่ี ชื่อสารเคม ี CAS No. PRTR No. 
ปริมาณการถือ
ครองสารเคมี* 

ปริมาณสารมลพิษ (กก./ป) 
การปลดปลอย การเคลื่อนยาย ปริมาณรวม 

        
        
        
        
        
        
        

หมายเหตุ *ใหระบุเปนชวงปริมาณการถือครอง ดังน้ี 
ก. นอยกวาหรือเทากับ 1 ตัน/ป             ข. มากกวา 1 - 10 ตัน/ป                ค. มากกวา 10 - 100 ตัน/ป   
ง. มากกวา 100 - 500 ตัน/ป              จ. มากกวา 500 – 1,000 ตัน/ป      ช. มากกวา 1,000  – 5,000 ตัน/ป       
ซ. มากกวา 5,000  – 10,000 ตัน/ป    ฌ. มากกวา 10,000 ตนั/ป 



 

สวนท่ี 3 แบบรายงานขอมูลการปลดปลอยและการเคล่ือนยายมลพิษ (แยกรายงานรายสารเคมี)* 

PRTR ลําดับท่ี ช่ือสารเคมี/สารมลพิษ CAS No.   

ปริมาณการปลดปลอยสารมลพิษรวมทุกแหลงกําเนิดภายในโรงงาน 

ปริมาณการปลดปลอยสูอากาศ กิโลกรมั/ป 

 การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement) 
 การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering 

Calculation) 
 สัมประสิทธ์ิการปลดปลอย (Emission Factor) 
 สมดลุมวล (Mass Balance) 

ปริมาณการปลดปลอยสูนํ้า  กิโลกรมั/ป 
ระบุแหลงรองรับ   
 ทอนํ้าท้ิงสาธารณะ           (ระบุช่ือ)  
 แมนํ้า/ลําคลอง/ลําหวย      (ระบุช่ือ)  
 สระ/หนอง/บึง/ทะเลสาบ    (ระบุช่ือ)  
 ทะเล          (ระบุช่ือ)  

 การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement) 
 การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering 

Calculation) 
 สัมประสิทธ์ิการปลดปลอย (Emission Factor) 
 สมดลุมวล (Mass Balance) 

ปริมาณการปลดปลอยสูดิน และนํ้าใตดิน กิโลกรมั/ป 
การจัดการของเสียภายในสถานประกอบการ ดวยวิธีการฝงกลบ 
 หลุมฝงกลบแบบนิรภัย (secured landfill)  
 หลุมฝงกลบแบบสุขาภิบาล (sanitary landfill)  

ปริมาณการฝงกลบภายในสถานประกอบการ..................................กิโลกรัม/ป 

 การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement) 
 การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering 

Calculation) 
 สัมประสิทธ์ิการปลดปลอย (Emission Factor) 
 สมดลุมวล (Mass Balance) 

รวมปริมาณการปลดปลอยสารมลพิษ  กิโลกรัม/ป 

การเคล่ือนยายสารมลพิษออกนอกสถานประกอบการ 

ปริมาณการเคลื่อนยายของเสีย 
วิธีการจัดการ** 
 บําบัด รหัส………………………… 
 กําจัด รหัส….……………………… 

รวม กิโลกรมั/ป 

 การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement) 
 การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering 

Calculation) 
 สัมประสิทธ์ิการปลดปลอย (Emission Factor) 
 สมดลุมวล (Mass Balance) 

ปริมาณการเคลื่อนยายนํ้าเสีย 
 ทางทอ 
 ทางรถ 

รวม กิโลกรมั/ป 

 การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement) 
 การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering 

Calculation) 
 สัมประสิทธ์ิการปลดปลอย (Emission Factor) 
 สมดลุมวล (Mass Balance) 

รวมปริมาณการเคล่ือนยายสารมลพิษออกนอกสถานประกอบการ กิโลกรัม/ป 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ  
     ( ) 

ตําแหนง  

ผูประกอบการ/ผูมีอํานาจลงนาม 
วันท่ี เดือน  พ.ศ.   

* การรายงานขอมูลการปลดปลอยและการเคล่ือนยายมลพิษ ในสวนที่ 3 ใหรายงานแยกรายสารเคมี โดยใหสอดคลองกับจํานวนรายการสารเคมีในสวนที่ 2 
**วธิีการจัดการของเสีย อางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 



 
แบบยืนยันไมมีการครอบครองสารเคมีและไมปลดปลอยหรือเคล่ือนยายสารมลพิษเปาหมาย (แบบ รว.6) 

 
ช่ือโรงงาน             
เลขทะเบียนนิติบุคคล           
เลขทะเบียนโรงงาน           
ประกอบกิจการ            
ประเภทโรงงานหลกั     ประเภทโรงงานรอง     
ท่ีตั้ง เลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน    
 แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
 นิคม/เขตประกอบกิจการ/สวน/ชุมชนอุตสาหกรรม (ระบุ)      
 เขตการปกครอง (เทศบาล/อบต.)         
 พ้ืนท่ีลุมน้ํา           
พิกัดตําแหนงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ ละติจูด    N ลองติจูด    E 

ผูรายงาน      ตําแหนง      
 โทรศัพท   ตอ  โทรสาร      
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

ผูประสานงาน      ตําแหนง      
 โทรศัพท   ตอ  โทรสาร      
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

 ขาพเจาขอยืนยันวา โรงงานไมมีการผลิต ใช เก็บรักษา หรือมีไวในครอบครองสารเคมี และ 
ไมมีการปลดปลอยหรือเคล่ือนยายสารมลพิษเปาหมาย ในป พ.ศ.....................และขอรับรองวาขอมูล
ขางตนเปนจริงทุกประการ 
 
 

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

ตําแหนง..................................................... 
ผูมีอํานาจลงนาม/ผูประกอบการโรงงาน 

วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ................. 
 




