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ค าน า             คูมื่อฉบบัน้ีปรับปรุงข้ึนจากคูมื่อมาตรฐานการปฏิบติังาน
เดิม เพ่ือให้การปฏิบติังาน เร่ือง การพิจารณาอนุญาตโรงงานของ
สรข.1 กรอ. มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายมากยิง่ข้ึนและสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ทั้งน้ีเพ่ือสนบัสนุนให้บรรลุเป้า
ประสงคข์องประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการบริหารจดัการ
ท่ีดี โดยขั้นตอนเทคนิคและองคค์วามรู้ต่างๆ ในคูมื่อเล่มน้ีไดม้า
จากการบริหารจดัการความรู้ (KM : Knowledge  Management)
และการจดักิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั (COP : Community  of
 Practice) ภายใน สรข.1 กรอ. ในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
           เน้ือหาในคูมื่ออธิบายถึงวิธีการพิจารณาเอกสารและราย 
ละเอียดต่างๆ ท่ีผูข้ออนุญาตประกอบกิจการโรงงานยืน่มาพร้อม
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยมีกรอบการ
พิจารณาตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการอนุญาตให้
ขยายโรงงาน มีขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการดงัน้ี*

1) เม่ือรับค าขอแลว้ ตอ้งตรวจสอบสถานท่ีตั้งโรงงาน
อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร ความถูกตอ้งของเอกสาร และจดัท า
รายงานการตรวจสอบภายในสามสิบวนั

2) การพิจารณาอนุญาตตอ้งให้แลว้เสร็จภายในห้าสิบวนั
3) การแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ืน่ค  าขอทราบภายในสิบ

วนั
การนบัระยะเวลาดงักล่าวไม่รวมระยะเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ี

คืนค าขอ สั่งการให้ผูย้ืน่ค  าขอไปด าเนินการให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
และระยะเวลาท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอนุญาต หรืออนุมติัจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
(*ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ขอ้ 7)

การรับค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ขยายโรงงาน 
ให้ผูข้ออนุญาตยืน่ค  าขอและเอกสารประกอบค าขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน และขยายโรงงาน 2 ชุดส าหรับโรงงานใน
เขตกรุงเทพฯและ 3 ชุด ส าหรับโรงงานท่ีตั้งอยูต่่างจงัหวดั เอกสาร
ประกอบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีดงัน้ี

1) ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ผูข้อ
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2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุ
ช่ือผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ท่ีตั้งส านกังาน 
วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล)

3) แผนผงัแสดงการติดตั้งเคร่ืองจกัร
4) แบบแปลนอาคารโรงงาน 
5) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โรงงาน (ในกรณีอยูใ่นเขต

ควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร)
6) แบบแปลน แผนผงัและค าอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธี

การป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย อนัตราย 
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

7) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด
            คณะท างานการบริหารจดัการความรู้ สรข.1 กรอ. หวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของสรข.1 กรอ. 
เป็นอยา่งดียิง่ หากมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโปรดเสนอแนะไดท่ี้
คณะท างานการบริหารจดัการความรู้ สรข.1 กรอ. เพ่ือจะได้
ปรับปรุงให้คูมื่อเล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป  และขอขอบคุณ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี สรข.1 กรอ. ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือจนท า
ให้คูมื่อฉบบัน้ีส าเร็จ ลุล่วงไปดว้ยดี

  คณะท างานการบริหารจดัการความรู้ สรข.1
                          กนัยายน  2556
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การพจิารณาความครบถ้วนของรายละเอยีดค าขอและเอกสารประกอบ
ความหมาย เป็นการพิจารณาเก่ียวกบัความครบถว้นของค าขอ และเอกสาร

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ออนุญาตเช่น จ านวนค าขอ การกรอก
รายละเอียด และเอกสารส่วนบุคคลท่ีแนบมาพร้อมค าขอ 

เอกสาร ค าขอรับใบอนุญาต (แบบ ร.ง. 3) เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์
การขออนุญาต และการอนุญาตเก่ียวกบัโรงงานจ าพวกท่ี 3
พ.ศ. 2550

ข้อพจิารณา ช่ือผูข้ออนุญาต หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเป็นช่ือของนิติบุคคล
เช่น บริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 
หรือ สหกรณ์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ระบุ นาย/นาง/นางสาว
ช่ือตวั และช่ือสกุล 
อาย ุให้นบัถึงวนัท่ียืน่ค  าขอ
ท่ีอยูส่ านกังานหรือท่ีอยูบ่า้น กรอกรายละเอียดตามหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือตามทะเบียนบา้นของผูข้อ
อนุญาต ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นล่าสุด
ช่ือโรงงาน ผูข้ออนุญาตอาจก าหนดช่ือโรงงานหรือไม่ก็ได้
(กรณีเวน้วา่งไวใ้ห้สอบถามเพ่ิมเติม) 
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ประเภทหรือชนิดโรงงานล าดบัท่ี เป็นไปตามบญัชีทา้ย
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และสอดคลอ้งกบัการประกอบกิจการ
ประกอบกิจการ ระบุกิจกรรม การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม
ซ่อมบ ารุง ทดสอบปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือ
ท าลายส่ิงใดๆ ตามลกัษณะกิจการของโรงงาน 
ก าลงัเคร่ืองจกัร (แรงมา้) ถูกตอ้งและตรงกบัก าลงัเคร่ืองจกัรรวม
ในบญัชีเคร่ืองจกัรท่ีใชต้ามล าดบัขั้นตอนการผลิต
จ านวนคนงาน (คน) จ านวนคนงานรวมท่ีสอดคลอ้งตรงกบั
จ านวนคนงานและระดบัผูซ่ึ้งท างานในโรงงาน ทั้งน้ีไม่รวมถึง
ผูซ่ึ้งท างานฝ่ายธุรการ
สถานท่ีตั้งโรงงาน ระบุให้ตรงกบัสถานท่ีตั้งจริงและถูกตอ้งตาม
เลขท่ีท่ีระบุในทะเบียนบา้น กรณียงัไม่มีเลขท่ีบา้นให้เวน้วา่งไว ้
และสามารถแจง้เพ่ิมเติมไดภ้ายหลงัการไดรั้บอนุญาต
อยูใ่นหรือนอกเขตเทศบาล หรือสุขาภิบาล ตอ้งมีการระบุให้
ครบถว้น
เน้ือท่ีอาคารโรงงาน บริเวณโรงงาน ลกัษณะอาคารโรงงาน 
ตอ้งระบุให้ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานกรรมสิทธ์ท่ีดิน
โดยระบุเป็นหน่วยตารางเมตร ตามมาตราเมตริก 
สถานท่ีใกลเ้คียงและเขตติดต่อโรงงาน ให้ระบุสถานท่ีหรือบริเวณ
ท่ีดินท่ีอยูใ่กลเ้คียงเช่นอาคาร สถานท่ี ถนน ซอย หรืออ่ืนๆ ท่ีมีเขต 
ติดต่อบริเวณโรงงานตามทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศใต ้และ
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ทิศตะวนัตก
เงินทุนจดทะเบียน กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล
ถา้เป็นบุคคลธรรมดาไม่มีเงินทุนจดทะเบียน
ปริมาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและการด าเนินกิจกรรม
1. ท่ีดิน กรณีเป็นการเช่าท่ีดินให้ระบุวา่เช่า
2. อาคารและส่ิงก่อสร้าง กรณีเป็นการเช่าอาคารให้ระบุวา่เช่า 
3. เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และค่าติดตั้ง
4. เงินทุนหมุนเวียน
จ านวนและผูซ่ึ้งท างานในโรงงาน
1. เจา้หนา้ท่ีบริหารและวิชาการ
2. คนงานชาย/หญิง (ช่างฝีมือ)
3. คนงานชาย/หญิง (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)
4. ผูช้  านาญการจากต่างประเทศ
5. ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ
กรณีรายการใดไม่มี ให้ระบุวา่ไม่มีหรือใส่เคร่ืองหมาย " - "
ขอ้มูลการผลิต
1. ช่ือ ปริมาณการใชแ้ละแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ ต่อปี
2. ช่ือผลิตภณัฑ ์ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย ต่อปี
3. วตัถุพลอยได ้ให้ระบุช่ือและปริมาณ หากไม่มีให้ระบุวา่ไม่มี

ขอ้มูลรายละเอียดของวตัถุดิบตอ้งครบถว้น ถูกตอ้ง โดย
ให้เจา้หนา้ท่ีผูพิ้จารณาตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัประเภท หรือ
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ชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน 
ระยะเวลาในการจะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานหลงัจากวนัท่ีได้
รับอนุญาต
1. ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารโรงงาน 
2. ระยะเวลาในการติดตั้งเคร่ืองจกัร 
3. ระยะเวลาการทดลองเคร่ืองจกัร (ถา้มี)

ถา้ขั้นตอนใดแลว้เสร็จ หรือไม่มีการด าเนินการ ให้เขียนวา่
ด าเนินการแลว้ หรือไม่มีการด าเนินการ
แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตั้งโรงงาน

ให้ระบุรายละเอียดสถานท่ีใกลเ้คียงจุดสงัเกตุท่ีส าคญั
 และเส้นทางการเดินทางไปสถานท่ีตั้งโรงงาน
บญัชีเคร่ืองจกัรท่ีใชต้ามล าดบัขั้นตอนการผลิต

ให้ระบุรายละเอียดของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตให้
ครบถว้นรวมถึงระบบบ าบดัหรือขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนหรือใช้
ประกอบในการผลิตดว้ย

ควรระบุเป็นภาษาไทยเพ่ือความสะดวกในการท าความ
เขา้ใจและบนัทึกขอ้มูลในระบบขอ้มูลโรงงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรม กรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ให้แยก
เคร่ืองจกัรส่วนเดิมและส่วนท่ีจะขอขยายให้ชดัเจน และให้
เจา้หนา้ท่ีผูพิ้จารณาตรวจสอบการคิดค านวณก าลงัเคร่ืองจกัรให้
ถูกตอ้ง



9

การลงช่ือผูข้ออนุญาต
กรณีขออนุญาตในนามบุคคลธรรมดา ให้ผูข้ออนุญาตเป็นผูล้งช่ือ
กรณีขออนุญาตในนามนิติบุคคล การลงนามตอ้งเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม ระบุ
ช่ือผูล้งนามตวับรรจงไวใ้ตล้ายมือช่ือ หากระบุการประทบัตรา 
ให้ประทบัตราดว้ย
กรณีเป็นผูรั้บมอบอ านาจลงนาม ให้ระบุไวใ้ตล้ายมือช่ือวา่ แทน
ตามหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี......... และให้ตรวจสอบหนงัสือ
มอบอ านาจดงักล่าวดว้ยวา่ ไดรั้บมอบอ านาจให้ลงนามแทนผู้
ผูมี้อ  านาจลงนามดว้ยหรือไม่
ขอ้ควรระวงั
1. การกรอกหรือระบุรายละเอียดในค าขอเป็นขอ้เทจ็จริง ซ่ึงน า
ไปสู่การออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงเจตนา
ของผูป้ระกอบกิจการท่ีจะขอให้รัฐออกใบอนุญาตให้และใน
ค าขอทุกหนา้ตอ้งมีการลงนามของผูป้ระกอบการ กรณีเป็น
นิติบุคคลตอ้งตรวจสอบอ านาจของผูล้งนามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดว้ย เพราะการลงนามไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้บงัคบัของนิติบุคคล เอกสารนั้นไม่ถือวา่เป็นเจตนาของ
นิติบุคคลนั้นๆ
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2. กรณีการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ขอ้มูลรายละเอียดท่ี
ระบุในค าขอควรเป็นขอ้มูลเฉพาะการขอรับใบอนุญาตคร้ังนั้นๆ 
ไม่ควรรวมขอ้มูลเดิม
3. แบบค าขอสามารถถ่ายส าเนา หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามดดัแปลง หรือเปล่ียนแปลงรูป
แบบเอกสารไปจากเดิม
4. ค าขอทุกหนา้ตอ้งมีการลงลายมือช่ือให้ครบถว้นทุกหนา้ และ
หากมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มูลตอ้งมีการลงนามรับรองก ากบั
บริเวณท่ีมีการแกไ้ข

เอกสาร เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต
1. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูข้อเป็น
นิติบุคคล) อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถึงวนัท่ียืน่ค  าขอ พร้อม
วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล ตอ้งระบุกิจการท่ีสอดคลอ้งตรงกบั
กิจการท่ีจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดว้ย
2. ส าเนาบตัรประชาชน ตอ้งไม่ส้ินอายุ
3. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
4. กรณีเป็นคนต่างชาติให้ใชห้ลกัฐานหนงัสือเดินทาง (Passport)
5. หนงัสือมอบอ านาจ ในกรณีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าแทน
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ ส าเนาบตัรประชาชน
พยาน โดยให้ตรวจสอบลายมือช่ือของผูม้อบอ านาจ ผูรั้บมอบ 
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อ านาจ และพยานโดยระบุช่ือตวับรรจงใตล้ายมือช่ือ การประทบั 
ตราให้ครบถว้นถูกตอ้ง  การมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียวติดอากรแสตมป์ 10 บาท หาก
เป็นการมอบหมายให้ด าเนินการหลายกรณีให้ติด อากรแสตมป์ 
30 บาทแลว้แต่กรณี หนงัสือมอบอ านาจตอ้งมีขอ้ความการ
มอบหมายให้กระท าการแทนให้ชดัเจนวา่ให้กระท าการใดไดบ้า้ง
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบบัตอ้งลงนามรับรองส าเนา



12

การพจิารณาเกี่ยวกบัท าเล ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมโรงงาน
ความหมาย การพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริเวณสถานท่ี หรือท่ีดิน 

และสภาพแวดลอ้ม ท่ีจะตั้งโรงงาน โดยยดึถือหลกัเกณฑต์ามท่ี
กฎหมายก าหนด

เอกสาร 1. แผนท่ีสงัเขป แสดงบริเวณท่ีตั้งโรงงาน อาคาร สถานท่ี ซ่ึงมี
เขตติดต่อบริเวณโรงงาน ตอ้งมีขนาดเหมาะสม ถูกตอ้งตาม
มาตราส่วนแสดงถึง อาคาร สถานท่ี ส านกังานและเขตติดต่อกบั
อาณาเขตบริเวณโรงงาน และสถานท่ีใกลเ้คียง
2. หลกัฐานกรรมสิทธ์ท่ีดิน 

2.1 ส าเนาโฉนดท่ีดิน, นส.3 และหนงัสือรับรองสิทธ์ิ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

2.2 หนงัสือยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน กรณีท่ีดิน
เป็นของบุคคลอ่ืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชนผูย้นิยอม

2.3 ถา้เป็นการจะซ้ือจะขายตอ้งมีหนงัสือสญัญาจะซ้ือ
จะขาย และหนงัสือยนิยอมจากผูจ้ะขายพร้อมส าเนาบตัรประชาชน
ผูย้นิยอม
3. ส าเนาทะเบียนบา้นโรงงาน (ถา้มี)
4. แผนผงัแสดงความต่อเน่ืองของท่ีดิน กรณีมีท่ีดินมากกวา่ 1 
แปลง และท่ีดินจะตอ้งต่อเน่ืองกนั หากในบริเวณท่ีดินดงักล่าว
มีท่ีดินสาธารณประโยชน์อยูด่ว้ย ให้ด าเนินตามกฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งให้ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารการไดรั้บอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในท่ีดินจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย
5. เอกสารการยนืยนัจากหน่วยงานราชการวา่ไม่อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดเป็นพ้ืนท่ีห้ามตั้งโรงงาน เช่น ส านกังานโยธาธิการและ
ผงัเมืองจงัหวดั, เทศบาล และอบต. ท่ีโรงงานตั้งอยูเ่ป็นตน้
6. ขนาดเน้ือท่ีบริเวณโรงงาน (รายละเอียดในค าขอ) ระบุขนาด
พ้ืนท่ีโรงงานท่ีตอ้งการใชส้อยส าหรับการประกอบกิจการ
ทั้งหมด และตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนผงับริเวณโรงงาน
7. หนงัสือยนิยอมหรืออนุญาตให้ใชท่ี้ดินเพ่ือประกอบกิจการ
โรงงาน กรณีเป็นท่ีดินท่ีก าหนดไวเ้พ่ือกิจการอ่ืนๆ เช่น ท่ีดินซ่ึง
ก าหนดเพ่ือใชใ้นการเกษตร หรือเป็นเขตขยายการพฒันาเมือง
 เป็นตน้

ข้อพจิารณา ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 3 ในบริเวณดงัต่อไปน้ี
1. บา้นจดัสรรเพ่ือการพกัอาศยั อาคารชุดเพ่ือการพกัอาศยั และ
บา้นแถวเพ่ือการพกัอาศยั บา้นจดัสรรหมายถึงการจดัสรรตาม 
พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543
2. ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ไดแ้ก่
โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา วดัหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล 
โบราณสถาน และสถานท่ีท าการงานของหน่วยงานของรัฐ และ
รวมถึงแหล่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามท่ี
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คณะรัฐมนตรีก าหนด และให้พิจารณารวมถึงประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ืองให้ร่นหรือไม่บงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัระยะ
ทางระหวา่งโรงงานและเขตติดต่อสาธารณะ พ.ศ. 2545 ร่วมดว้ย 
*สถานท่ีท าการงานของหน่วยงานรัฐไม่หมายรวมถึงสถานท่ีท า
การงานโดยเฉพาะเพ่ือการควบคุม ก ากบั ดูแล อ านวยความ
สะดวก หรือให้บริการแก่การประกอบกิจการโรงงานแห่งนั้นๆ
  นอกจากไม่ขดัหลกัเกณฑแ์ลว้ โรงงานตอ้งตั้งในบริเวณ
หรือท าเลและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีบริเวณโรงงานเพียงพอ
ท่ีจะประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามขนาดและประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตราย เหตุร าคาญ หรือความ
เสียหายต่อบุคคล หรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ไดแ้ก่
1. ท่ีตั้งโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีก าหนด
ควบคุมการตั้งโรงงานในบางพ้ืนท่ี
2. พ้ืนท่ีท่ีก  าหนดห้ามตั้งและประกอบกิจการโรงงานตามท่ีก าหนด
ตามกฎหมายอ่ืน เช่น กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และมติ
คณะรัฐมนตรี
3. หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวกบัการตั้งโรงงาน
*ท่ีมา : กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) หมวด 1 ขอ้ 2 และ 4
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 การพจิารณาเกี่ยวกบัอาคารโรงงาน
ความหมาย การพิจารณาลกัษณะของอาคารท่ีจะใชใ้นการประกอบกิจการ

โรงงาน

เอกสาร 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปล่ียนการใชอ้าคาร 
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (กรณีท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นเขตควบคุม
อาคาร) 
2. รายการค าณวนการออกแบบอาคาร (กรณีอยูน่อกเขตควบคุม
อาคาร) พร้อมหนงัสือรับรองการออกแบบของวิศวกรผูอ้อกแบบ 
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ผูอ้อกแบบอาคาร
พร้อมลงนามรับรองส าเนา
4. แบบแปลนอาคารโรงงาน 

 4.1 ขนาดเหมาะสม ถูกตอ้งตามมาตราส่วน
 4.2 แสดงภาพลกัษณะของอาคารดา้นหนา้ ดา้นขา้ง 

ประตูทางเขา้ - ออก  บนัได ทางหนีไฟฉุกเฉิน
 4.3 การลงนามรับรองความมัน่คงแขง็แรง และความ

ปลอดภยัจากวิศวกร ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
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ข้อพจิารณา พิจารณาถึงความเหมาะสมและถูกตอ้งเก่ียวกบัอาคารท่ีแสดงตาม
แบบแปลน กรณีก่อสร้างใหม่ หรือตรวจพบกรณีอาคารโรงงาน
มีอยูเ่ดิม ดงัน้ี
1. ตอ้งมัน่คง แขง็แรง เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีค  ารับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.1 กรณีอยูใ่นเขตควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ให้ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง
หรือเปล่ียนการใชอ้าคาร ตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์อาคาร
เป็นโรงงาน 

1.2 ให้ตรวจสอบวา่การก่อสร้างอาคารโรงงานบนพ้ืนท่ีดิน
ตรงกบัหลกัฐานกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีตอ้งการขออนุญาตหรือไม่

1.3 กรณีอยูน่อกเขตควบคุมฯ ตอ้งมีหนงัสือรับรองและ
ค าอธิบายของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.4 กรณีอาคารโรงงานท่ีมีอยูเ่ดิม ทั้งในและนอกเขต
ควบคุมให้มีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและวิศวกร
ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2. มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดยใชป้ระตู หนา้ต่าง และ
ช่องลมรวมกนัโดยไม่นบัท่ีติดต่อระหวา่งห้อง ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
10 ส่วนของพ้ืนท่ีห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ 0.5 
ลบ.ม. ต่อนาทีต่อคนงาน 1 คน
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3. ประตูทางออกฉุกเฉินให้เพียงพอกบัจ านวนคนงานในโรงงาน
ท่ีจะหลบหนีภยัออกไปไดเ้ม่ือมีเหตุฉุกเฉิน อยา่งนอ้ย 2 ทาง 
และอยูห่่างกนัพอสมควร ขนาดความกวา้งของประตูไม่นอ้ยกวา่
1.10 ม. และสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.0 ม. และมีคนงานเกินกวา่ 50 คน 
ตอ้งมีขนาดเพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 0.20 ม. ต่อคนงาน
หน่ึงคน และมีบนัไดระหวา่งชั้นอยา่งนอ้ยสองแห่งอยูห่่างกนั
พอสมควร
4. บนัไดและพ้ืนทางเดินท่ีอยูสู่งจากระดบัพ้ืนตั้งแต่ 1.50 ม. ข้ึน
ไปตอ้งมีราวท่ีมัน่คงแขง็แรง
5. ระยะด่ิงระหวา่งพ้ืนถึงเพดานโดยเฉล่ียตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.0 ม. 
ถา้นอ้ยกวา่ตอ้งจดัให้มีระบบปรับอากาศหรือมีการระบายอากาศ
ท่ีเหมาะสม แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2.30 ม.
6. พ้ืนท่ีปฏิบติังานตอ้งมีอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 3.0 ตารางเมตรต่อ
คนงานหน่ึงคน โดยค านวณพ้ืนท่ีให้นบัรวมพ้ืนท่ีท่ีใชว้างเคร่ือง
จกัรและอุปกรณ์ดว้ย
7. วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างตอ้งเหมาะสมกบัการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอคัคีภยั
8. มีท่ีจดัเก็บวตัถุอนัตรายหรือวตัถุไวไฟ
9. กรณีมีลิฟต ์ตอ้งมีการตรวจรับรองความปลอดภยัโดยผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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10. ห้องส้วม อยา่งนอ้ย 15 คนต่อ 1 ท่ีนัง่ คนงานไม่เกิน 40 คน
 2 ท่ีนัง่  คนงานไม่เกิน 80 คน 3 ท่ีนัง่ และเพ่ิมข้ึนต่อจากน้ี ใน 
อตัราส่วน 1 ท่ีนัง่ต่อคนงานไม่เกิน 50 คน 
* ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) หมวด 1 ขอ้ 5
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การพจิารณาเกี่ยวกบัเคร่ืองจักรและขั้นตอนการผลติ
ความหมาย การพิจารณาเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโรงงานท่ีซ่ึง

แจง้ตามบญัชีรายการเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นตามล าดบัการผลิตรวมถึง
ขั้นตอนและกระบวนการผลิต โดยพิจารณาการคิดค านวณก าลงั
เคร่ืองจกัร (แรงมา้) การก่อให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม แหล่ง
ก าเนิดมลพิษและความปลอดภยั

เอกสาร 1. บญัชีรายการเคร่ืองจกัรท่ีใชต้ามล าดบัขั้นตอนการผลิต 
(รายละเอียดในค าขอ)
2. แบบแปลน แผนผงั แสดงการติดตั้งเคร่ืองจกัรพร้อมราย
ละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบัรายการเคร่ืองจกัรในค าขอ
3. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต 

ข้อพจิารณา 1. พิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์ 
ท่ีตอ้งมีมาตรการป้องกนัต่างๆ ดงัน้ี

1.1 ความสั่นสะเทือน เสียง คล่ืนวิทยรุบกวนผูอ้ยูอ่าศยั
ใกลเ้คียง

1.2 อนัตรายจากส่วนท่ีเคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัร
1.3 อนัตรายจากหมอ้น ้า หมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นส่ือน า

ความร้อน เคร่ืองอดัก๊าซ ถงัปฏิกิริยาและระบบท่อเป็นตน้
* ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) หมวด 2 ขอ้ 6
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2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมินแรงมา้เปรียบเทียบและ 
การค านวณหาก าลงัรวมของเคร่ืองจกัร ตรวจสอบรายการเคร่ือง
จกัรตามรายการบญัชีรายการเคร่ืองจกัรฯ ในค าขอและรายการใน
แบบแปลน แผนผงัแสดงการติดตั้งเคร่ืองจกัร ให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นและตรงกนั
3. ตรวจสอบแบบแปลน แผนผงัการติดตั้งเคร่ืองจกัรตอ้งแสดง
ต าแหน่งในแบบแปลน และสอดคลอ้งกบัล าดบัท่ีในรายการ
เคร่ืองจกัร และวิศวกรลงนามรับรองการติดตั้งเคร่ืองจกัร พร้อม
ส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเป็นไป
ตามพ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 (วิศวกรท่ีลงนามรับรองไดคื้อ
วิศวกรสาขา เคร่ืองกล และอุตสาหการ)
4. แผนผงัแสดงการติดตั้งเคร่ืองจกัรในอาคาร ตอ้งมีความ
เหมาะสมถูกตอ้งตามมาตราส่วน พร้อมมีการลงนามรับรองของ
วิศวกรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542
5. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรผูล้งนามรับรองตอ้งไม่หมดอายุ
6. แผนภูมิการผลิต แสดงขั้นตอนการผลิตท่ีถูกตอ้งครบถว้น
โดยละเอียดและแสดงให้เห็นดว้ยวา่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่
กากอุตสาหกรรม น ้าเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในขั้นตอนใดบา้ง และมลพิษท่ีเกิดมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
มีปริมาณเท่าใด พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิธีการก าจดัหรือบ าบดั
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การพจิารณาเกี่ยวกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั
ความหมาย เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสม ถูกตอ้งของวิธีการและ

มาตรการในการจดัการ บ าบดั และก าจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน

เอกสาร 1. เอกสารแสดงรายการค านวณการออกแบบ
2. แบบแปลน แผนผงั และค าอธิบายโดยละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ
และมาตรการ ขั้นตอนการก าจดัหรือการบ าบดัมลพิษ
3. หนงัสือรับรองการออกแบบจากวิศวกรผูอ้อกแบบ
4. ส าเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อพจิารณา การพิจารณาระบบบ าบดัน ้าเสีย
1. รายการค านวณการออกแบบ ตอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี

1.1 กรรมวิธีการผลิตโดยสงัเขป และจุดก าเนิดน ้าเสีย
1.2 ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน (Flow Rate)
1.3 คุณสมบติัของน ้าเสียท่ีออกจากการผลิต เช่น BOD.,

COD., PH ,SS ,TDS, N, P และโลหะหนกัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ประเภทของกิจการโรงงาน

1.4 ผงัขั้นตอนกระบวนการบ าบดั (Flow Diagram)
1.5 การพิจารณาหน่วยบ าบดัน ้าเสียท่ีพบบ่อยใน

อุตสาหกรรมอาหาร
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บ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds)  ไดแ้ก่
ก. บ่อหมกัไร้อากาศ (Anaerobic Ponds) 

ระยะเวลาเก็บกกัวนั                      20-50 d
ความลึกของบ่อ                                2-5 m
อตัราภาระอินทรีย ์                    100-400 g/m3-d
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD          50-80%

ข. บ่อแฟคลัเททีฟ (Facultative Ponds)
ระยะเวลาเก็บกกัวนั                          5-30 d
ความลึกของบ่อ                                1.0-2.5 m
อตัราภาระอินทรีย ์                     20-100 g/m3-d
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD          80-95%

ง. บ่อแอโรบิก ( Aerobic Ponds)
ระยะเวลาเก็บกกัวนั                            4-6 d
ความลึกของบ่อ                                0.2-0.6 m
อตัราภาระอินทรีย ์                          45 g/m2-d
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD          80-95%

ค. บ่อบ่ม (Maturation Ponds)
ระยะเวลาเก็บกกัวนั                          5-20 d
ความลึกของบ่อ                                1.0-1.5 m
อตัราภาระอินทรีย ์                        <2 g/m2-d
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD          60-80%
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จ. สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
มีระยะเวลาเก็บกกัวนั                         3-10 d
ความลึกของบ่อ                                2.0-6.0 m
ความตอ้งการออกซิเจน                     0.7-1.4  
(gO2/gBOD5 ท่ีถูกก าจดั)
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD          80-95%

กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลดัจ ์(AS) ไดแ้ก่
ก. แบบธรรมดาไหลตามกนั (Conventional Plug-Flow)

อตัราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์   0.2-0.4
(F/M  Ratio kg BOD5/kg MLVSS-d)
อายสุลดัจ ์                                         5-15 d
อตัราภาระอินทรีย ์   0.3-0.6 kgBOD5/m

3-d
ของแขง็แขวนลอยใน      1,500-3,000 mg/l
น ้าตะกอน (MLSS)
ระยะเวลาเก็บกกัวนั                         4-8  hr
อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั          0.25-1.0
(Qr/Q)
ความตอ้งการออกซิเจน                    0.8-1.1  
(gO2/gBOD5 ท่ีถูกก าจดั)
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD         85-95%
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ข. แบบเอสบีอาร์ (SBR : Sequenc Bath Reaction)
อตัราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์   0.05-0.30
(F/M  Ratio kg BOD5/kg MLVSS-d)
อายสุลดัจ ์                                         8-20 d
อตัราภาระอินทรีย ์   0.1-0.3 kgBOD5/m

3-d
ของแขง็แขวนลอยใน      1,500-5,000 mg/l
น ้าตะกอน (MLSS)
ความจุถงัต่ออตัราการไหลของน ้าเขา้ 2-50  hr
ประสิทธิภาพการบ าบดั BOD         85-95%

กระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment)
ใชใ้นการก าจดัสารประกอบต่างๆ ซ่ึงส่วนมาก

เป็นสารอนินทรียท่ี์ละลายอยูใ่นน ้า มีอยู ่ดว้ยกนั 3 วิธี คือ
1. การท าให้เป็นกลาง (Neutralization) โดยการ

ปรับค่า PH ของน ้าทิ้งให้อยูใ่นสภาพท่ีไม่เป็นกรดและด่าง
2. การตกตะกอน (Precipitation) ใชส้ าหรับก าจดั

สารเคมีหลายชนิดท่ีอยูใ่นน ้าและสามารถแยกออกไดด้ว้ยการเติม
สารเคมีบางชนิดเขา้ไปเพ่ือท าให้ตกตะกอนโดยวิธีการ
โคแอกูเลชัน่ ฟล๊อคคูเลชัน่  

3.การเติมและลดอ๊อกซิเจนโดยปฏิกิริยาทางเคมี
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1.6 คุณสมบติัของน ้าเสียท่ีบ่อต่างๆ ไดแ้ก่ ค่า BOD ท่ีผา่น
การบ าบดัจากแต่ละบ่อ

1.7 ขนาดมิติของบ่อต่างๆ
1.8 Hydraulic Profile แสดงบ่อต่างๆ การไหล ความสูง

ความลึกจากระดบัพ้ืนดินและพ้ืนผิวน ้า
2. แบบแปลนแผนผงัระบบบ าบดั

2.1 ผงักระบวนการบ าบดั (Flow Diagram / Schematic)
2.2 ภาพและขนาดมิติของบ่อ
2.3 ภาพตดัและขนาดมิติของบ่อ
2.4 Hydraulic Profile แสดงบ่อต่างๆ การไหล ความสูง

ความลึกจากระดบัพ้ืนดินและพ้ืนผิวน ้า
3. วิศวกรส่ิงแวดลอ้มท่ีรับรองการออกแบบ

3.1 ระดบัภาคีวิศวกร ออกแบบท่ีอตัราการไหลต ่ากวา่ 
100  ลบ.ม./วนั

3.2 ระดบัสามญัวิศวกร ออกแบบท่ีอตัราการไหลมากกวา่ 
100 ลบ.ม./วนั

3.3 ระดบัวฒิุวิศวกร ออกแบบท่ีอตัราการไหลทุกขนาด
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การพิจารณาระบบขจดัมลพิษทางอากาศ
1. รายการค านวณการออกแบบ ตอ้งพิจารณารายละเอียดดงัน้ี

1.1 กรรมวิธีการผลิตสงัเขป การใชว้ตัถุดิบ ผลผลิตและ
จุดก าเนิดมลพิษ

1.2 คุณสมบติัของสารต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ
1.3 กรรมวิธีการขจดัมลพิษ
1.4 รายละเอียดการค านวณและท่ีมาของค่าการค านวณ

ต่างๆ ท่ีใชส้ าหรับการออกแบบระบบ
1.4.1  ปริมาณลม (Flow Rate)
1.4.2 อุปกรณ์ขจดัมลพิษ
          ก. ไซโคลน (Cyclon or Multi-Cyclone)
          ข. หอสเปรยน์ ้า (Wet Scrubber)
          ค. ถุงกรอง (Bag Filter or ESP)
1.4.3 ความเร็วลมผา่นอุปกรณ์ขจดัมลพิษ 

(Inlet Velocity)
1.4.4 การค านวณ Pressure Drop เพ่ือหาขนาด

อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ปริมาณลม ความเร็วลม
1.4.5 การค านวณขนาดท่อ (Duct Design)
1.4.6 การค านวณหาขนาดพดัลมดูด
1.4.9 กรณีมีการใชห้มอ้น ้า (boiler)

ก. อตัราการผลิตไอน ้า
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ข. ชนิดและคุณสมบติัของเช้ือเพลิง
ค. การค านวณหาปริมาณเช้ือเพลิง
ง. การค านวณหาปริมาณก๊าซเสีย

1.5 เอกสารอา้งอิงท่ีใชป้ระกอบการออกแบบ
2. แบบแปลนแผนผงัระบบขจดัมลพิษทางอากาศ

2.1 แผนผงั Schematic Process Diagram
2.2 แผนผงั Duct Work System

3. วิศวกรส่ิงแวดลอ้มท่ีรับรองการออกแบบ
3.1 ระดบัสามญัวิศวกร ออกแบบท่ีปริมาณลมมากกวา่ 

10,000 ลบ.ม./ชัว่โมง
3.2 ระดบัวฒิุวิศวกร ออกแบบไดทุ้กขนาด

ขอ้พิจารณาเพ่ิมเติม
แบบแปลน แผนผงัและรายการค านวณตอ้งมีการลงนามรับรอง
การออกแบบจากวิศวกรสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดใน พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 พร้อมหนงัสือ
รับรองการออกแบบ และใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
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การพจิารณาเกี่ยวกบัระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ความหมาย พิจารณาการจดัการส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ
ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือม
คุณภาพ และน ้าทิ้งท่ีมีองคป์ระกอบหรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็น
อนัตราย

เอกสาร เอกสารแสดงค าอธิบายโดยละเอียดถึง ชนิด วิธีการก าจดั จดัเก็บ 
และป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย อนัตราย และ
การควบคุมกากอุตสาหกรรม

ข้อพจิารณา พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการก าจดั จดัเก็บและป้องกนั
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย อนัตราย และการควบคุม 
ให้เหมาะสมกบัชนิดของกากอุตสาหกรรม



29

การพจิารณาเกี่ยวกบัวธีิการป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ความหมาย เป็นการพิจารณาถึงมาตรการ วิธีการในการป้องกนัเหตุเดือดร้อน

ร าคาญท่ีอาจเกิดข้ึนจากมลพิษอ่ืนๆ เช่นมลพิษทางเสียง แสง 
ความสั่นสะเทือน และรังสี เป็นตน้

เอกสาร เอกสารแสดงค าอธิบายถึงรายละเอียด รายการค านวณ การออก
แบบ ชนิด วิธีการป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย
อนัตราย และการควบคุมการปล่อยมลพิษอ่ืนๆ เช่นมลพิษทาง
เสียง แสง ความสั่นสะเทือน และรังสี

ข้อพจิารณา พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการก าจดั จดัเก็บและป้องกนั
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย อนัตราย และการควบคุม 
ให้เหมาะสมกบัชนิดของมลพิษท่ีเกิดข้ึน
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การพจิารณาเกี่ยวกบัความครบถ้วนของเอกสารอื่นส าหรับประเภทล าดับที่
โรงงาน ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อพจิารณา ประเภทโรงงานที่ต้องจัดท ารายงาน EIA

1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีจดัตั้งข้ึนตามความในมาตรา
30 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
2. ล าดบัท่ี 11(3) การท าน ้าตาลทรายดิบ หรือน ้าตาลทรายขาว

ทุกขนาด
3. ล าดบัท่ี 11(4) การท าน ้าตาลทรายดิบ หรือน ้าตาลทรายขาว

ให้บริสุทธ์ิ ทุกขนาด
4. ล าดบัท่ี 11(6) การท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ

ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีคลา้ยคลึงกนั ท่ีมีก าลงัการผลิต
20 ตนัต่อวนั ข้ึนไป

5. ล าดบัท่ี 16 โรงงานตม้ กลัน่ หรือผสมสุรา ท่ีมีก าลงัการผลิต
40,000 ลิตรต่อเดือน

6. ล าดบัท่ี 17 โรงงานผลิตแอลกอฮอล ์ท่ีมีก าลงัการผลิต
40,000 ลิตรต่อเดือน

7. ล าดบัท่ี 18 โรงงานผลิตไวน์ ท่ีมีก าลงัการผลิต 600,000 ลิตร
ต่อเดือน

8. ล าดบัท่ี19(2) โรงงานผลิตเบียร์ ท่ีมีก าลงัการผลิ 600,000 ลิตร
ต่อเดือน
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เพ่ิมล าดบัท่ี 88 ผลิตส่งหรือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามากกวา่  
10 เมกกะวตัตข้ึ์นไป

ความตอ้งการเอกสาร
1. หนงัสือแจง้ผลการผา่นการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ
จากส านกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม
2. ส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA)

หมายเหตุ : ส าหรับประเภทโครงการและกิจการอ่ืนๆ ศึกษาเพ่ิมเติม

ไดจ้ากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้ง
จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552

ประเภทโรงงานที่ต้องจัดท ารายงาน ESA นอกเหนือจากขนาด
โรงงานที่ต้องจัดท า EIA
ล าดบัท่ี 16 โรงงานตม้ กลัน่ หรือผสมสุรา
ล าดบัท่ี 17 ผลิตเอทิลแอลกอฮอล ์ซ่ึงไม่ใช่เอทิลแอลกอฮอล์

ท่ีผลิตจากกากซลัไฟดใ์นการท าเยือ่กระดาษ 
เพ่ิมล าดบัท่ี 88 ผลิตส่งหรือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามากกวา่  

5 เมกกะวตัต ์แต่ไม่เกิน 10  เมกกะวตัต ์
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ความตอ้งการเอกสาร
รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ประเภทโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานการวเิคราะห์ความเส่ียงฯ
ล าดบัท่ี 7(1),(4) โรงงานสกดัน ้ามนัจากพืช สตัว ์หรือไขสตัว ์

เฉพาะท่ีใชส้ารท าละลายในการสกดั
ล าดบัท่ี 92 โรงงานห้องเยน็ เฉพาะโรงงานท่ีใชแ้อมโมเนีย

เป็นสารท าความเยน็
เพ่ิมล าดบัท่ี 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ

ส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ
ความตอ้งการทางเอกสาร
1. รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการโรงงาน
2. ให้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงฯ ให้ สปภ.กรอ. พิจารณา
ในทนัทีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการ และรอผลการพิจารณา
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตหากพบวา่รายงานฯ ไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก สปภ.กรอ. ให้คืนเร่ืองการอนุญาตให้จงัหวดั
พิจารณาทบทวน และผูป้ระกอบกิจการโรงงานแกไ้ขรายงานใหม่ 
ไม่สามารถออกใบอนุญาตได ้จนกวา่รายงานฯ จะไดรั้บความเห็น
ชอบแลว้
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ประเภทโรงงานที่ต้องผ่านความเห็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล / องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
ล าดบัท่ี 3(4) การดูดทราย
ล าดบัท่ี 15(2) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสตัว์

กระดูกสตัว ์ขนสตัว ์หรือเปลือกหอยส าหรับ
ท าหรือผสมเป็นอาหารสตัว์

ความตอ้งการทางเอกสาร
หนงัสือแสดงความเห็นชอบ / อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล/ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ี
โรงงานตั้งอยู่
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     ท่ีปรึกษาคณะท างาน
1. ผูอ้  านวยการส านกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1
2. ผูอ้  านวยการส่วนท่ี 1 - 6
3. หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป

     คณะท างาน
          1. นายนิพนธ์ บุญเพง็ หวัหนา้คณะท างาน
          2. นายสนัน่ หาญวฒิุพงศ์ คณะท างาน
          3. นายสมภพ ศิริพรอมาตย์ คณะท างาน
          4. นายศารทูล บุญมีประเสริฐ คณะท างาน
          5. นางสาวณฐัอาภา อุไรกุล คณะท างาน
          6. นางสาววราภรณ์ ข าสนิท คณะท างาน
          7. นางอลิสรา รังษีภโนดร คณะท างานและเลขานุการ
          8. นางสาวนภาพร อาจดีลงั คณะท างานและผูช่้วย

เลขานุการ

คณะท างานบริหารจัดการความรู้ใน สรข.1



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการเขต...................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเก่ียวกับโรงงานจ าพวกท่ี............. 
จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วย..............................................................ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ 
ขยายโรงงานครั้งที.่..........  ประกอบกิจการ.........................................................................................................  
......................................................................ตั้งอยู่ ณ เลขที่................................................................................. 
......................................................................กรุงเทพมหานคร ไว้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเนื่องจาก
ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนได้รับอนุญาต  

  ฉะนั้น  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศให้ประชาชน  
ผู้อยู่ใกล้เคียงโรงงานทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น                  
ของประชาชน ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                 
ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที.่......... ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว
............................................................ต าแหน่ง.....................................................เป็นผู้ปิดประกาศ จักขอบคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         

 

 
 
 
 
 
ส านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ 
ส่วนที่ .......... 
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ................. 
โทรสาร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๒๔ 
www.diw.go.th 
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี ๖  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 

ที่ อก ๐๓๑๑/(ส...........)                                                                                                   

 
 

  
 

ร่างหนังสือ 1 
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บันทึกข้อความ                            
ส่วนราชการ    สรข.๑ กรอ. (ส่วนที่............. โทร. ....................  โทรสาร ๔๑๒๔) 
ที่  อก ๐๓๑๑/(ส.............)                         วันที ่              
เร่ือง  ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน 

เรียน  ลสล. กรอ. 

  ด้วย สรข.๑ กรอ. ขอส่งประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ                           
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานครั้งที่......... ของ ...................................................... 
......................................  ประกอบกิจการ............................................................................................................. 
.................................................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี.................................... 
................................................................................................กรุงเทพมหานคร มาเพ่ือด าเนินการปิดประกาศ  
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการขออนุญาต ดังประกาศท่ีแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เร่ือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่ ..........  
 

 
   ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จะพิจารณาค าขอรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานครั้งที.่.......... ของ ................... 
.......................................................................................ตั้งอยู่ ณ เลขที่................................................................ 
............................................................................................กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้    

  บุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น  ขอให้แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม               
ทราบภายในวันที่.............................................พ้นจากก าหนดนี้แล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้พิจารณาต่อไป              
อนึ่ง  หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม                         
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ....................  โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๒๔ 

    ประกาศ ณ วันที่  
      

 
        

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 1 
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สาระส าคัญโดยย่อของโรงงาน 
 

๑. ชื่อโรงงาน  ................................................................................................................................... 

 2.   ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่......... 
      ณ เลขที่ .......................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................ กรุงเทพมหานคร 

3.  จ านวนเนื้อที่ตั้งโรงงาน......................................ไร่/ตารางวา  (กรณีขยายโรงงานต้องไม่มีการขยาย 
     พื้นที่บริเวณโรงงาน)   

4.  เป็นโรงงานจ าพวกที่.............ล าดับที่..................................... 

๕.    ประกอบกิจการ.................................................................................................................... 
         ขยายโรงงานครั้งที่........  โดยมีการเพิ่มการประกอบกิจการ................................................ 
   ..............................................................................................................................................  

๖.   เงินลงทุนประมาณ........................................................บาท (กรณีขยายโรงงานระบุส่วนขยาย)   

๗.   ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม..................................แรงม้า คนงาน ..................... คน (กรณีขยาย
โรงงานระบุส่วนขยาย)    

๘.   ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานครั้งที่ ............. 
  บุคคลธรรมดา ชื่อ  .............................................................................................................  

                 นิติบุคลชื่อ/ผู้แทนนิติบุคคลชื่อ............................................................................................. 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
 

                                                                               (                                            ) 
                                                                                   

                                                                                  พนกังานเจ้าหนา้ท่ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ 2 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
 
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
(๑)  วัตถุดิบประกอบด้วย (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย)  
       ๑ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       
       ๒ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       
       ๓ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       
       ๔ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       

 (๒)  ผลิตภัณฑ์ (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย) 
       ๑ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       
       ๒ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       
       ๓ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       
       ๔ ..................................................................................ปริมาณการใช้............................................../ป ี       

 (๓)  กระบวนการผลิต (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย) (เป็นการบรรยายหรือแผนภูมิ) 
           
 
 
 
 
 
 

(๔)  ของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย)         
(เป็นการบรรยายหรือแผนภูมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ....................................................... 
 

                                                                              (                                            ) 
                                                                                   

                                                                                      พนกังานเจ้าหนา้ท่ี 
 

(หากเอกสารไม่เพียงพอให้เพ่ิมจ านวนหน้าได้) 
 
 

แบบ 3 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงสถานที่ตั้งโรงงาน                        
หรือขยายโรงงานและประชาชนทั่วไป วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญความเสียหายอันตราย 

การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 
 

(๑)  ผลกระทบ (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย) 
             
       
       
       
       

 (๒)  ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ(กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย)  
                
       
        
        

 (๓)  วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญความเสียหายอันตราย การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ   
       (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะส่วนขยาย)           
       
       
            
       
       
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ลงชื่อ....................................................... 
 

                                                                              (                                            ) 
                                                                                   

                                                                                        พนกังานเจ้าหนา้ท่ี 
 
 
 
(หากเอกสารไม่เพียงพอให้เพ่ิมจ านวนหน้าได้) 
 

แบบ 4 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการเขต.................................................. 

อ้างถึง  หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๑๑/(ส.........) ...................  ลงวันที่...........................๒๕๕6  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 ในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่ ๓  

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ก่อนการอนุญาตประกอบ/อนุญาตขยายโรงงานครั้งที่......... ของ.......................................................................... 
ประกอบกิจการ....................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ .....................................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร 

  บัดนี้ ครบก าหนดการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนุญาตดังกล่าวแล้ว 
ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้าน ตามรายละเอียดประกาศฯ ที่ส่งมาด้วยนี้ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                       
ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาต                   
ขยายโรงงานครั้งที.่......... ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงใคร่ขอ                   
ความอนุเคราะห์ท่าน เพ่ือปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนรับทราบ                
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   
 

 
 
 
 
 

ส านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ 
ส่วนที่ ......... 
โทร. ๐ ๒๒๐๒ .................. 
โทรสาร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๒๔ 
www.diw.go.th 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี ๖  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 

ที่ อก ๐๓๑๑/(ส......)                                                                                                   

 
 

ร่างหนังสือ 3 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
 

บันทึกข้อความ                            
ส่วนราชการ     สรข.๑ กรอ. (ส่วนที่............. โทร. ....................  โทรสาร ๔๑๒๔) 
ที่  อก ๐๓๑๑/(ส......)                             วันที ่              
เร่ือง  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน 

เรียน  ลสล. กรอ. 

  ด้วย สรข.๑ กรอ. ขอส่งประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                     
ก่อนการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/อนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ ........ ของ................................................... 
.................................. ประกอบกิจการ..................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ......................................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร มาเพื่อด าเนินการปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ  ดังประกาศท่ีแนบ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่างหนังสือ 4 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เร่ือง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่......  
 

 

   ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/อนุญาตขยายโรงงานครั้งที่........ ของ..................................................................
ประกอบกิจการ....................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..........................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร  ตามประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ลงวันที่.........................................................  นั้น    

  บัดนี้ก าหนดเวลารับฟังความคิดเห็นได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นปรากฏดังนี้                  
๑.  ความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.  ความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓.  ความเห็นอื่นๆพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ประกาศ  ณ  วันที่   
      

 
      

 
                                            

 
 
 

แบบ 5 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาต  
        ขยายโรงงานครัง้ท่ี.......... 

เรียน  ผู้อ านวยการเขต.................................................. 

อ้างถึง  หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๑๑/(ส.........) ...................  ลงวันที่...........................๒๕๕6  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/  
       ใบอนญุาตขยายโรงงานครัง้ท่ี.................  วันที่............................................  

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่ 3 ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/อนุญาตขยาย
โรงงานครั้งที.่........ ของ...........................................................................ประกอบกิจการ.................................... 
.............................................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ .....................................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร  และมีการคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงาน  
ครั้งที.่.......  นั้น 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาตามเหตุผลภายใต้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  รวมทั้ง 
ค าคัดค้าน พร้อมเหตุผลแห่งการคัดค้านแล้ว เห็นควรออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาต             
ขยายโรงงานครั้งที.่........ ได้  และได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่....... 
ให้กับ...................................................................................... แล้ว  เมื่อวันที่...................................................... 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                       
ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาต                   
ขยายโรงงานครั้งที.่......... ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงใคร่ขอ                   
ความอนุเคราะห์ท่าน เพ่ือปิดประกาศผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาต            
ขยายโรงงานครั้งที.่........  ให้ประชาชนรับทราบ  ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
ส านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ 
ส่วนที่ ......... 
โทร. ๐ ๒๒๐๒ .................. 
โทรสาร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๒๔ 
www.diw.go.th 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี ๖  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 

ที่ อก ๐๓๑๑/(ส......)                                                                                                   

 
 

ร่างหนังสือ 5 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
 

บันทึกข้อความ                            
ส่วนราชการ     สรข.๑ กรอ. (ส่วนที่............. โทร. ....................  โทรสาร ๔๑๒๔) 
ที่  อก ๐๓๑๑/(ส......)                             วันที ่              
เร่ือง  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่..... 

เรียน  ลสล. กรอ. 

  ด้วย สรข.๑ กรอ. ขอส่งประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน/อนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ ........ ของ.....................................................................................................
ประกอบกิจการ.....................................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ......................................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร  มาเพ่ือด าเนินการปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ  ดังประกาศท่ีแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่างหนังสือ 6 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

 
ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เร่ือง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่.....  
 

 

   ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการที.่............ 
..........................................................................................................ไดข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/
ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่........  ประกอบกิจการ.............................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..........................................................................................................................................
กรุงเทพมหานคร  ตามประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ลงวันที่.....................................................................  
โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่...................................................................  นั้น    

  ปรากฏว่า ในระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีผู้คัดค้านการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่........  จ านวน............ราย 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งค าคัดค้าน พร้อมเหตุผลแห่ง
การคัดค้านแล้ว เห็นควรออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่........ ให้กับ................ 
................................................................................................ โดยมีเหตุผลของนาย/นาง/นางสาว............................. 
........................................... ตามท่ีระบุท้ายประกาศนี้  จึงได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาต   
ขยายโรงงานครั้งที่........ ให้กับ..................................................................................................................................... 
แล้ว เมื่อวันที่......................................................................... 

  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่   
      

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 6 



““““กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นทีพ่ึ่งของผูป้ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”””” 

เหตุผลแนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ลงวันที่................................................. 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ .......... 
ของ......................................................................................... 

 
 
  ตามท่ีได้มีประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน
จ าพวกที่ ........ ของ............................................................................................................................................... 
ซ่ึงต้ังอยู่ ณ เลขท่ี................................................................................................................................................... 
กรุงเทพมหานคร และมีผู้คัดค้าน จ านวน ............ ราย  โดยมีเหตุผลของการคัดค้าน ดังนี้ 

1. ............................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................................ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตได้พิจารณาแล้ว ได้ออก  
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่........ ให้กับ....................................................... 
............................................. แล้ว  โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี ้

1. ............................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................................ 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
 

                                                                               (                                            ) 
                                                                                   

                                                                                  พนกังานเจ้าหนา้ท่ี 
 
 

 


	ปกคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน56
	คู่มืองานการพิจารณาอนุญาตโรงงาน 56
	แบบฟอร์ม

