
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 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 ำข้อมลู สถิตติ่ำง ๆ เพื่อกำรก ำกับดูแลโรงงำน 
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย  6 ส่วน   
 
 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขรก. 50 
พรก.  - 
ลจป.  1 

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 

ขรก. 9   
พรก. - 
ลจป. 1  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป 
2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
งำนด้ำนบุคลำกร  
3. รับแจ้งค ำขออนุญำตโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำน บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญ
เกี่ยวกับทะเบียนโรงงำนและบันทกึขอ้มลูใน
ฐำนข้อมูลโรงงำน 
4. ก ำหนดเลขทะเบียนโรงงำน จัดท ำแฟ้ม
ทะเบียนโรงงำน ตลอดจนเก็บรักษำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติโรงงำน 
5. บริหำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม รับช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม 
รำยปี มอบเอกสำรกำรอนุญำต และติดตำมให้มี
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมก ำหนดเวลำ 
รวมทั้งด ำเนินกำรกับผู้ฝ่ำฝืน 
6. จัดกำรด้ำนพยำนเอกสำรตำมหมำยเรียก 
พยำนเอกสำรจำกศำล 
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

ส่วนที่ 2 
ขรก. 7  
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำนทกุประเภท 
ยกเว้นประเภทหรือชนดิของโรงงำนล ำดับที่ 101 105 และ 106  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานทีต่้องจัดท า 
EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S–Curve และ New S–Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 663 โรงงาน 
จอมทอง ธนบุรี 
ต่างจังหวัด  จ านวน 741 โรงงาน  
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ์
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบัผิดชอบ (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับที่ 16 สุรา (EIA) 
โรงงานล าดับที่ 17 แอลกอฮอล์ฯ เอทานอล (EIA) 
โรงงานล าดับที่ 18 สุราจากผลไม้ (EIA) 
โรงงานล าดับที่ 19 มอลต์ เบียร์ (EIA) 

ส่วนที่ 1 
ขรก. 7   
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำนทกุ
ประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับที่ 
101 105 และ 106  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานที่
ต้องจัดท า EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S – Curve  
และ New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
(พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร  
จ านวน 998 โรงงาน 
บางขุนเทียน 
ต่างจังหวัด  จ านวน 1,058 โรงงาน 
สมุทรสาคร    
กลุ่มอุตสาหกรรมที่รบัผิดชอบ (ตามข้อ 2.)  
โรงงานล าดับที่ 22 ฟอกย้อมผ้า พิมพ์ผ้า (นโยบายตั้ง
โรงงาน) 
โรงงานล าดับที่ 34 อุตสาหกรรมไม้ทีใ่ช้ไม ้13 ชนิด 
เป็นวัตถุดิบซ่ึง ครม. มีมติให้ อก. ร่วมกับ กษ.พิจารณา
การตั้งโรงงานแปรรปูไม้ (โรงเลื่อย)  

ส่วนที่ 3 
ขรก. 7 
พรก. -  
ลจป. -  

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำน 
ทุกประเภท ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดับท่ี 101 
105 และ 106  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
2. อนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโรงงานท่ีต้อง
จัดท า EIA หรือ EHIA โรงงานในกลุ่ม S–Curve และ  
New S – Curve 
3. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
(พื้นท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร จ านวน 617 โรงงาน 
บางบอน  คลองสาน  
ต่างจังหวัด จ านวน 763 โรงงาน 
ปทุมธานี กาญจนบุรี     
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)  
โรงงานล าดับท่ี 38 เยื่อ กระดาษ (EIA) 
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บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน 
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) 

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (ต่อ) 

ส่วนที่ 4 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. อนุญำต ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลโรงงำน 
ทุกประเภท 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 632 โรงงาน 
ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ  
ต่างจังหวัด จ านวน 680 โรงงาน 
นนทบุรี สมุทรสงคราม  
สมุทรปราการฝั่งตะวันตก (อ.พระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์)    
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.)  
โรงงานล าดับท่ี 88 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (EIA/EHIA) 
โรงงานล าดับท่ี 89 ผลิตก๊าซชีวภาพ  (New S – Curve)  

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 631 โรงาน 
บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตล่ิงชัน ภาษีเจริญ 
ต่างจังหวัด จ านวน 810 โรงงาน 
ตาก ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต  
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับท่ี 11(3) น้ าตาล (EIA)  
โรงงานล าดับท่ี 11(6) แกลูโคส เด็กซ์โทรส ฟรักโทสหรือผลิตภัณฑ์
อื่นท่ีคล้ายคลึงกัน 20 ตันต่อวัน (EIA) 

ส่วนที่ 6 
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 698 โรงงาน  
หนองแขม ทวีวัฒนา บางแค  
ต่างจังหวัด จ านวน 825 โรงงาน 
นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา  
สตูล นราธิวาส 
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.) 
โรงงานล าดับท่ี 7 น้ ามันจากพืชหรือสัตว์ (S – Curve) 
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