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WELCOME TO WISSEN & CO NEWSLETTER 

In this issue, we provide to our clients, member of Chamber of Commerce, and friends up-to-date information and 

details regarding new regulation announced by the Ministry of Industry which orders specific manufacturers 

operating factory businesses to report essential information to the relevant authorities. The purpose of this 

regulation is to preserve the environmental quality, including control and monitor the relevant operating result of 

the factory whether it complies with the law. This regulation was announced on 28th February 2020 as Ministerial 

Regulation by the Ministry of Industry having the details as follows: 

 

Ministerial Regulation No. 27 (B.E. 2563) (2020) issued under the Factory Act B.E. 2535 

(1992) 
 
As mentioned above, the Ministry of Industry announced the Ministerial Regulation No. 27 (B.E. 2563) (2020) issued 

under the Factory Act B.E. 2535 (1992) (“Ministerial Regulation”). This Ministerial Regulation 

has added new regulation into the Ministerial Regulation No. 3 (B.E. 2535) (1992) issued 

under the Factory Act B.E. 2535 (1992) as Clause 7 to regulate the factory having pollutants 

or chemical substances prescribed by the Industry Minister in the Royal Gazette, whether 

such pollutants or chemical substances emerges from manufacture, possession or use or 

from operation of the factory, must provide a report consisting of the specific information 

as follows: 

1. Quantity of manufacturing, possessing, and using of pollutants or chemical substances; 

2. Transportation of pollutants or chemical substances out of the factory; 

3. Procedures for controlling the release of pollutants or chemical substances; 
 
 
 
 



 

 

 

 

4. Specification of relevant machinery and equipment; 

5. Inspection of efficiency of polluted environmental protection system; 

6. Release of pollutants or chemical substances and environmental inspection; and 

7. Other information as prescribed by the Minister in the Royal Gazette. 

 

However, as of today, there is no announcement regarding types of the factory or 

pollutants or chemical substances that requires to provide the report, as well as the 

form of the report set by the Ministry of Industry yet. 
 

In conclusion, this new regulation is announced to ensure the preservation of environmental quality and the law 

compliance of the factory. Once the announcement regarding the types of factories and forms to report are 

announced by the Ministry of Industry and published in the Royal Thai Government Gazette, the specific factory 

must comply with this regulation. We will follow up and keep you updated information on this regulation. 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่ 27  (พ.ศ.  2563)   
ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึง่  และมาตรา  ๘  วรรคหนึง่  (๗)  และวรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว   

ดังตอไปนี้ 
ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ  ๗  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ  

ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ขอ   ๗   โ รงงานที่ มี สารมลพิษหรือสารเคมีต ามที่ รั ฐมนตรีกํ าหนดโดยประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษา  ไมวาจะเกิดจากการผลิต  การครอบครอง  หรือการใช  หรือเกิดขึ้นจาก 
การประกอบกิจการโรงงาน  ตองจัดทํารายงานขอมูล  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปริมาณการผลิต  การครอบครอง  และการใชสารมลพิษหรือสารเคมี   
(๒) การเคลื่อนยายสารมลพิษหรือสารเคมีออกนอกโรงงาน   
(๓) ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อควบคุมการปลดปลอยสารมลพิษหรือสารเคมี  
(๔) คุณลักษณะเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ   
(๕) การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ   
(๖) การปลดปลอยสารมลพิษหรือสารเคมี  และการตรวจสอบสภาพแวดลอม   
(๗) ขอมูลอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 

ใหไว  ณ  วนัที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุริยะ  จงึรุงเรืองกิจ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๓


