
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
1. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงงำน ที่เกี่ยวกับกำรพจิำรณำอนญุำต กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน และงำนทะเบียนโรงงำน 
2. ติดตำม ตรวจสอบและก ำกับดูแลโรงงำนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เงื่อนไขที่ก ำหนดในใบอนุญำต นโยบำยของรัฐบำล และมติของคณะรฐัมนตรี 
3. ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรฟื้นฟ ูและจัดระเบียบให้โรงงำนมีสิ่งแวดล้อมที่ด ีเพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนและผลักดันให้โรงงำนใชเ้ทคโนโลยีในกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เพื่อควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ก ำกับดูแลและพัฒนำฐำนเครอืขำ่ยในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และจัดท ำข้อมลูสถิติตำ่ง ๆ  เพื่อกำรก ำกับดูแลโรงงำน 
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย  6 ส่วน   
 
 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขรก. 50 
พรก.  - 
ลจป.  - 

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 

ขรก. 9   
พรก. - 
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและ 
งำนธุรกำรท่ัวไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร  
3. รับแจ้งค ำขออนุญำตโรงงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง
สำระส ำคัญเกี่ยวกับทะเบียนโรงงำน และ
บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลโรงงำน 
4. ก ำหนดเลขทะเบียนโรงงำน จัดท ำแฟ้ม
ทะเบียนโรงงำน ตลอดจนเก็บรักษำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติโรงงำน 
5. บริหำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม รับช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม 
รำยปี มอบเอกสำรกำรอนุญำต และติดตำม
ให้มีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำม
ก ำหนดเวลำ รวมท้ังด ำเนินกำรกับผู้ฝ่ำฝืน 
6. จัดกำรด้ำนพยำนเอกสำรตำมหมำยเรียก 
พยำนเอกสำรจำกศำล 
7. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ส่วนที่ 2 
ขรก. 7  
พรก. - 
ลจป. - 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำน 
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับที่  
101 105 และ 106  ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงาน  
ที่ต้องจัดท า EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve   
และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 697 โรงงาน 
บางกะปิ สวนหลวง ประเวศ สะพานสูง  
ต่างจังหวัด จ านวน 1,155 โรงงาน  
สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี   
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับที่ 57 ผลิตปูนซีเมนต์ทุกขนาด (EIA) 

ส่วนที่ 1 
ขรก. 7   
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำน 
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับที่ 
101 105 และ 106  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงาน  
ที่ต้องจัดท า EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve  
และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 705 โรงงาน 
ยานนาวา สาทร บางคอแหลม  
ต่างจังหวัด จ านวน 1,096 โรงงาน  
สมุทรปราการฝั่งตะวันออก  (อ.พระประแดง อ.เมือง
สมุทรปราการ อ.บางพลี อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ)  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบัผิดชอบ :  (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับที่ 76 สร้างรถไฟ รถไฟฟ้า (S – Curve) 
โรงงานล าดับที่ 77 สร้าง ประกอบรถยนต ์(S – Curve) 
โรงงานล าดับที่ 78 สร้าง ประกอบรถจกัรยานยนต ์ 
(S – Curve) 
โรงงานล าดับที่ 79 สร้าง ประกอบอากาศยาน  
(New S – Curve) 

ส่วนที่ 3 
ขรก. 7  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำนทกุประเภท ยกเว้น
ประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับที่ 101 105 และ 106 ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงาน ที่ต้องจัดท า EIA หรือ 
EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve  และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 626 โรงงาน 
พระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางซ่ือ  
บางรัก ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ พญาไท ดินแดง ราชเทวี  
ต่างจังหวัด จ านวน 1,267 โรงงาน 
ชลบุรี  ระยอง สระแก้ว จันทบุรี และตราด 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบัผิดชอบ  (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับที่ 42 ปิโตรเคมี เคมี (EIA/EHIA) 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (ต่อ) 

ส่วนที่ 4 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท 
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับท่ี 101 105 และ 106  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานท่ีต้องจัดท า 
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve  และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 645 โรงงาน 
ห้วยขวาง คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนา  
ต่างจังหวัด จ านวน 1,414 โรงงาน 
นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์   สกลนคร หนองคาย 
เลย มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ หนองบัวล าภู  ยโสธร 
มุกดาหาร อ านาจเจริญ     
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ : (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับท่ี 49 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมทุกขนาด (EIA)  
โรงงานล าดับท่ี 50 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมท่ีมีกระบวนการ 
ทางเคมี (EIA/EHIA) 

ขรก. 7  
พรก. -  
ลจป. -  

ส่วนที่ 5 
ขรก. 6  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท 
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับท่ี 101 105 และ 106  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานท่ีต้องจัดท า 
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 755 โรงงาน 
บางเขน ลาดพร้าว วังทองหลาง จตุจักร ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม  
ต่างจังหวัด จ านวน 1,066 โรงงาน 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท       
สิงห์บุรี นครนายก  
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)  
โรงงานล าดับท่ี 59 ผลิตเหล็ก (EIA/EHIA) 
โรงงานล าดับท่ี 60 ผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (EIA/EHIA) 

ส่วนที่ 6 
ขรก. 6 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำนทุกประเภท 
ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับท่ี 101 105 และ 106  ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานท่ีต้องจัดท า EIA 
หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve  และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
พื้นท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 733 โรงงาน 
บึงกุ่ม คันนายาว คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง  
ต่างจังหวัด จ านวน 931 โรงงาน 
อุทัยธานี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก    
สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน ล าปาง 
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)   
โรงงานล าดับท่ี 43(1) สารออกฤทธิ์หรือสารท่ีใช้ป้องกันหรือก าจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนทางเคมี (EIA) 
โรงงานล าดับท่ี 43(1) ปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี (EIA) 
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