
การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่าง กรอ. และ สอจ.

วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

โดยผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

หวัข้อ ”ความรู้เกีย่วกับพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ”



หลักการและเหตุผล
เหตุผลที่ต้องใช้หัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อแรกของการบรรยายในเรื่องกฎหมายนั้นก็

เนื่องมาจากว่าภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ซึ่งเรามีหน่วยงานที่ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวหลักๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสากรรม
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีนี้จึงเป็นการใช้
กฎหมายร่วมกันนอกจากนี้ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าในหน่วยงานดังกล่าวจะมีผู้ปฏิบัติงานที่มีพื้นฐาน
มาจากหลายหน่วยงานรวมทั้งมีผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ตั้งแต่พื้นฐานไปยังส่วนที่ยากที่สุดจึงมีความจ าเป็นมาก หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้จะสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมรับฟังและน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้องและสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมให้เจริญรุ่งเรืองสามารถอยู่คู่กับประชาชนได้



หวัขอ้บรรยาย

๑.  กฎหมายโรงงานในประเทศไทยที่ผ่านมาจนถงึปจัจุบนั

๒. โครงสรา้งกฎหมายโรงงานในปจัจุบนั

๓. รายละเอยีดพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิม่เติม

๔. สอบถาม



(๑)
กฎหมายโรงงานในประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน



กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ทีย่กเลิกไปแล้ว



พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๔๘๒

ยกเลิก



พระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓

ยกเลิก



พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.๒๕๑๒

ยกเลิก



พระราชบัญญัตโิรงงาน
(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๑๘

ยกเลิก



พระราชบัญญัตโิรงงาน
(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๒๒

ยกเลิก



กฎหมายว่าดว้ยโรงงานที่
ยังบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบัน



พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.๒๕๓๕

ใชบ้ังคับมา

ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน





ใช้บังคับมา

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบคุคล
พ.ศ. ๒๕๖๐

(แก้ไขเฉพาะมาตรา ๖๓ 
ของพระราชบญัญตัโิรงงานฯ)





พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๒
ใช้บังคับมา

ตั้งแตว่ันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา





พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ.๒๕๖๒
ใช้บังคับมา

ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา





(๒)

โครงสรา้งกฎหมายโรงงานในปจัจุบนั



พรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

พรบ.โรงงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

พรบ.โรงงาน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

(บงัคบัใช ้๙ กค ๒๕๓๕)

(บงัคบัใช ้๒๗ ตค ๒๕๖๒)

(บงัคบัใช ้๑ พค ๒๕๖๒)

พรบ.แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญัตแิหง่กฎหมายทีเ่กีย่วกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิตบุิคคล พ.ศ.๒๕๖๐ 

(บงัคบัใช ้๑๒ กค ๒๕๖๐)

มาตรา ๑ ถงึ ๖๘

แก้ไขเฉพาะมาตรา ๖๓

แก้ไข ม.๕  ม.๖ ม.๗(๒) ม.๙
ม.๑๖ ม.๑๗ ม.๑๘ ม.๑๙
ม.๒๑ ม.๒๒ ม.๕๗ 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ ม.๔/๑ ม.๙/๑ ม.๙/๒

ม.๙/๓ ม.๙/๔ ม.๙/๕
ม.๙/๖ ม.๑๘/๑ ม.๑๙/๑
ม.๒๘/๑ ม.๔๗/๑ ม.๔๗/๒

ยกเลิก ม.๑๔ ม.๑๕

บทเฉพาะกาล ๓ มาตรา

แก้ไข ม.๕  ม.๔๓

เพิม่เตมิ ม.๑๑/๑ ม.๔๓/๑

บทเฉพาะกาล ๑ มาตรา



ความเบือ้งตน้ 
มาตรา ๑ - ๖

หมวดท่ี ๑
การประกอบกิจการโรงงาน

มาตรา ๗ - ๓๑

หมวดท่ี ๒
การก ากบัและดแูลโรงงาน

มาตรา ๓๒ - ๔๔

หมวดท่ี ๓
บทก าหนดโทษ
มาตรา ๔๕ - ๖๕

พรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ – ๖๘ 

บทเฉพาะกาล ฉบบัที่
๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
มาตรา ๒๕ – ๒๗ 

บทเฉพาะกาล ฉบบัท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๒)
มาตรา ๗



(๓)

รายละเอยีดพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ











ขอบเขตค านิยามค าว่า “โรงงาน” เปลี่ยนแปลงไปบางประการ

เดิม

อาคาร/สถานที่/

ยานพาหนะ

๕ แรงมา้ หรอื

๗ คนงาน

ประกอบกจิการโรงงาน
ประเภทหรอืชนิดของ

โรงงานตามกฎกระทรวง

โรงงาน

ใหม่

อาคาร/สถานที่/

ยานพาหนะ

๕๐ แรงมา้ หรอื

๕๐ คนงาน

ประกอบกจิการโรงงาน
ประเภทหรอืชนิดของ

โรงงานตามกฎกระทรวง

โรงงาน















ผูต้รวจสอบเอกชน

บคุคล

ธรรมดา

นิตบิคุคล

ใครจะเป็น

ผูต้รวจสอบเอกชน

ได ้
หนา้ที่

ตรวจสอบโรงงาน

หรอืเครื่องจกัรและ

จดัท ารายงานแทน

พนักงานเจา้หนา้ที่

รบัรองการปฏบิตัติาม

กฎหมายของ

ผูป้ระกอบกจิการ

โรงงาน







คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดา

สญัชาตไิทย

มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพฯ

ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ

ความรู ้

ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาถงึ

ที่สดุใหจ้ าคกุตามกฎหมายว่า

ดว้ยโรงงาน เวน้แต่พน้

มาแลว้เกนิ ๕ ปี

ไม่เป็นบคุคลวกิลจรติ/

ไรค้วามสามารถ/

เสมือนไรค้วามสามารถ

ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอื

ถกูพทิกัษท์รพัย์

ตอ้งค าพพิากษาถงึที่สดุให ้

จ าคกุและถกูคมุขงัอยู่โดย

หมายศาล

ไม่อยู่ระหว่างถกูพกัใชห้รอืถกู

เพกิถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพฯ

ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก 

หรอืใหอ้อก จากราชการ





คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคล

เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทย

มีวตัถปุระสงคต์รวจสอบหรือ

รบัรองโรงงานหรอืเครื่องจกัร

ทนุหรอืหุน้ช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

๑ ลา้นบาท

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการ

เป็นหน่วยตรวจสอบหน่วย

รบัรอง

มีบคุคลผูต้รวจสอบเอกชนตาม

จ านวนที่ก าหนด

หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการ 

สมาชิกคณะผูบ้รหิาร ๑ คนตอ้ง

มีคณุสมบตัิไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้ม (บคุคลธรรมดา)

ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกู

พทิกัษท์รพัยห์รอืฟ้ืนฟกูจิการ

ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาถงึที่สุดว่า

กระท าผิดตามกฎหมายโรงงาน 

เวน้แต่เป็นโทษปรบั

ไม่อยู่ระหว่างถกูส ัง่พกัใชห้รอื

เพกิถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพ





ใบอนุญาตตรวจสอบหรอืรบัรอง

มีอายุ ๓ ปีนบัแต่วนัออกให ้

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

ตอ้งยื่นต่ออายุกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ

ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ วนั

ใบอนุญาต

ตรวจสอบ

หรอืรบัรอง



ใบอนุญาตตรวจสอบหรอืรบัรอง

สูญหาย  ถกูท าลาย 

ช ารุดในสาระส าคญั

ขอใบแทนใบอนุญาตฯ

ตอ้งยื่นขอใบแทนใบอนุญาต

ภายใน ๑๕ วนันบัแต่ทราบ

ใบอนุญาต

ตรวจสอบ

หรอืรบัรอง





ใบอนุญาต

ตรวจสอบ

หรอืรบัรอง

การพกัใชใ้บอนุญาตตรวจสอบหรอืรบัรอง

ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัแิละ

มีหนงัสอืเตอืนแลว้แต่ไม่ปฏบิตัิ

รายงานการตรวจสอบหรอืรบัรองผิดพลาดจน

เป็นเหตใุหอ้อกค าส ัง่ ม.๓๗ และ ม.๓๙





การเพกิถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรอืรบัรอง

ขาดคุณสมบตัผูิต้รวจสอบเอกชน

ถกูพกัใช ้๓ คร ัง้ภายใน ๒ ปี

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบหรอืรบัรองอนัเป็นเทจ็

ใบอนุญาต

ตรวจสอบ

หรอืรบัรอง







ภารกจิทีม่กีารถ่ายโอนให้ อปท

ภำรกจิที ่๑.   กำรก ำกบัดูแลโรงงำนจ ำพวกที ่๑

ภำรกจิที ่๒.  กำรก ำกบัดูแลกำรรับแจ้งกำรประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที ่๒

ภารกิจท่ี ๓. การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ



(1)  เมืองพทัยำ  ตั้งแต่วนัที่  1 พฤศจิกำยน  2552

(2)  กรุงเทพมหำนคร  ตั้งแต่วนัที ่ 1 พฤศจิกำยน 2552

(3)  เทศบำลทุกขนำด  ตั้งแต่วนัที ่ 1 ธันวำคม  2552

วนัทีถ่่ำยโอนภำรกจิตำม พระรำชบัญญตัิโรงงำน พ.ศ.2535















หลกัเกณฑก์ารขยายโรงงาน (เดิม) และ (ใหม่)

เดิม

-ไม่เกนิ ๑๐๐ แรงมา้คดิ ๕๐ เปอรเ์ซ็นต์

-เกนิ ๑๐๐ แรงมา้คดิ ๕๐ แรงมา้ข้ึนไป

เพิม่น ้าหนกัลงฐานรากเกนิ ๕๐๐ กก.

ใหม่

เพิ่ม เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเครื่องจกัร 

ในกจิการเดิมหรอืกจิการที่เกี่ยวเน่ือง 

โดยคดิแรงมา้เป็นขัน้บนัได ๖ ระดบั

ในที่ดินแปลงใหม่ตดิกบัที่ดินแปลงเดิม



เกณฑก์ารขยายโรงงานแบบขัน้บนัได 6 ระดบั

เดิม

ไม่เกนิ ๑๐๐ แรงมา้/

คิด ๕๐ แรงมา้ข้ึนไป

เดิมเกนิ ๑๐๐ 

แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ แรงมา้/

คิด ๑๐๐ แรงมา้ข้ึนไป

เดิมเกนิ ๕๐๐

แต่ไม่เกนิ ๑๐๐๐แรงมา้/

คิด ๒๐๐ แรงมา้ข้ึนไป

๑
๒

๓ ๔
๕

๖

เดิมเกนิ ๒๐๐๐  

แต่ไม่เกนิ ๓๐๐๐แรงมา้/

คดิ ๔๐๐ แรงมา้ข้ึนไป

เดิมเกนิ ๓๐๐๐แรงมา้

ข้ึนไป/

คดิ ๕๐๐แรงมา้ข้ึนไป
เดิมเกนิ ๑๐๐๐  

แต่ไม่เกนิ ๒๐๐๐ แรงมา้/

คดิ ๓๐๐ แรงมา้ข้ึนไป

















ไดร้บัใบอนุญาตแลว้ยงัไม่ต ัง้โรงงานกโ็อนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน

ร.ง.๔

บรษิทั ก จ ากดั

ร.ง.๔

บรษิทั ข จ ากดั

ไม่อาจ

ตัง้โรงงานได้

ตัง้โรงงานแลว้

แต่ไม่อาจเริ่มประกอบกจิการโรงงานได้

โอน /ใหเ้ช่า/ใหเ้ช่าซ้ือ/ขายโรงงาน ได ้

โดยยื่นขอรบัโอน ร.ง.๔ ภายใน ๓๐วนั

นบัแต่โอน/ใหเ้ช่า/ใหเ้ช่าซ้ือ/ขายโรงงาน 



ไดร้บัใบอนุญาตแลว้ตัง้โรงงานเสร็จแลว้กโ็อนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน

ร.ง.๔

บรษิทั ก จ ากดั

ร.ง.๔

บรษิทั ข จ ากดั

ตัง้โรงงานแลว้

เริ่มประกอบกจิการโรงงานแลว้

โอน /ใหเ้ช่า/ใหเ้ช่าซ้ือ/ขายโรงงาน ได ้

โดยยื่นขอรบัโอน ร.ง.๔ ภายใน ๓๐วนั

นับแต่โอน/ใหเ้ช่า/ใหเ้ช่าซ้ือ/ขายโรงงาน 

(วนัที่ถอืว่าเลกิประกอบกจิการโรงงาน)

ถอืว่าเลกิประกอบกจิการต ัง้แต่วนัที่โอน / ใหเ้ช่า / ใหเ้ช่าซ้ือ / ขาย







โรงงานเดิม

ที่ดินแปลง A

ที่ดินแปลง B

ยา้ยโรงงานจากแปลง A มาแปลง B ตอ้งขออนุญาตใหม่ท ัง้หมด

ยา้ยมา

















นโยบายห้ามตั้ง/ขยายโรงงาน และการประกอบกิจการโรงงาน

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตและ
การห้ามใช้สีย้อม  กลามสีเบนซิติน และกลุ่มสีโครมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและ
ตกแต่งสี ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะ
อิน และอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ .ศ .2550 ลงวันที่  2
กรกฎาคม 2550



3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้ง
ในเขตท้องที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2540

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน
สกัดน้ ามัน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยาย และก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิดของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้
หรือผลิตในโรงงานในเขตพื้นที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2546



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การห้ามตั้ง ขยายโรงงานทุก
ประเภทหรือชนิดตามบริเวณแนวฝั่งแม่น้ ากก จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2535

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ไม่อนุญาตให้ตั้ง หรือขยายในท้องที่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลง
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2532

8.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน
ท าเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบหรือน าน้ าเกลือขึ้นมาจากชั้นใต้ดิน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2543

9.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะ
น ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2548



11.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดวัตถุดิบที่จะน ามาใช้หรือผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานส าหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก  ลงวันที่  20 กันยายน 
2555

12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงาน
จะน ามาใช้เพื่อการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. 2556 ลงวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

13.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ าตาลในทุก
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคมพ.ศ.2558

10.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดจ านวน ขนาดและประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายโรงงานในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  พ.ศ. 2550



1๔. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้
สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2560

1๕. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี –
141b (สารไดคลอโรฟูลออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. 2560

1๖. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุราใน
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

๑๗. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบใน
การผลิตของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม พ.ศ. 256๒

1๘. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๒

๑๙. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิดวัตถุดิบ
ที่จะน ามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. 256๓ (กากอิเลคทรอนิคส์)
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ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ทราบ

ภายใน ๗ วนันบัแต่วนัพน้ก าหนดหน่ึงปี

ก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงานต่อไป ตอ้งแจง้

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ทราบกอ่น

ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ทราบ

ภายใน ๗ วนันบัแต่วนัพน้ก าหนดหน่ีงปี

ก่อนจะประกอบกจิการโรงงานต่อไปตอ้งไดร้บัอนุญาต

จากผูอ้นุญาตก่อน (เวน้แต่มีค าส ัง่ใหแ้กไ้ข)

ในการอนุญาตใหป้ระกอบกจิการฯ หากตรวจสอบแลว้

ไม่เป็นไปตาม ม.๘ หรอื ม.๓๒ จะถูกส ัง่การแกไ้ข 

เม่ือแกไ้ขแลว้จะมีค าส ัง่อนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงงานได้

โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓





โรงงานเกดิอบุตัเิหตุ

เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย 

เจ็บป่วย บาดเจ็บ ๗๒ ชม.

ยังไม่สามารถท างานได้

ตอ้งแจง้ภายใน ๓ วนั

เป็นเหตใุหโ้รงงานหยดุเกนิกว่า ๗ วนั

ตอ้งแจง้ภายใน ๑๐ วนั

ตอ้งมีการตรวจสอบและอาจใชอ้  านาจ
ตามมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๙







ท าผิดกฎหมาย หรอื 

ก่อเหตเุดือดรอ้นร าคาญ

เจา้หนา้ที่เขา้ตรวจสอบ

ส ัง่ใหร้ะงบัการกระท า /แกไ้ข / ปรบัปรุง / ปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง / ปฏบิตัใิหเ้หมาะสม 

ระหว่างปฏบิตัติามค าส ัง่อาจ

มีการผูกมดัประทบัตรา

เครื่องจกัรกไ็ด ้

ไดร้บัค าส ัง่แลว้ไม่ท า 

หากเหน็ควร รฐัอาจเขา้ไป

ท าเอง โดยใหโ้รงงานเสยี

ค่าใชจ้า่ย (ม.๔๒)

ม.๓๗

๓.

๔.

๕.

๑.

๒.



ระเบียบ กรอ. วา่ดว้ยการผกูมดัประทบัตราเคร่ืองจกัรตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕





การส่งค าสั่ง

93

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งด้วยตนเอง

(มีผลทันทีที่รับ)

ส่งให้บุคคลตามค าสั่ง
แล้วไม่รับใหว้างค าสั่ง
โดยให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจเป็น
พยาน
(มีผลทันทีที่วางส าเร็จ)

ไม่เจอบุคคลในค าสั่งใหส้่งให้
บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะที่อยู่ 
ณ.สถานท่ีท างานหรือ
ภูมิล าเนาของบุคคลในค าสั่ง

(มีผลทันทีที่รับ)

ไม่พบใครเลยหรือพบแต่
ไม่มีใครรับใหป้ิดค าสั่งโดย
ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจเป็นพยาน
(มีผล ๕ วันนับแต่ปิด)

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(มีผล ๕ วันนับแต่ปิด)

ส่งในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก





ไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่ ม.37 หรอื 

กอ่เหตเุดือดรอ้นร าคาญรา้ยแรง

เจา้หนา้ที่เขา้ตรวจสอบ

สั่งให้หยุดทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแก้ไข / ปรับปรุง / ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

หยดุ ม.๓๙

วรรคหน่ึง

๓.

๔.

๑.

๒.
พนกังานเจา้หนา้ที่จะมี

การปิดประกาศดว้ย



ไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่ใหห้ยุด

เจา้หนา้ที่เขา้ตรวจสอบ

ส ัง่ปิดโรงงาน และถอืเป็นการเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานดว้ย

ปิด ม.๓๙

๓.

๔.

๒.

๑.
พนกังานเจา้หนา้ที่จะมี

การปิดประกาศดว้ย



























บทเฉพาะกาล





ยกเลกิกฎกระทรวง

เดิม



ยกเลกิ

กฎกระทรวงเดิม 

๔ ฉบบั



บทเฉพาะกาล





บทเฉพาะกาล



(๔)

สอบถาม



จบการน าเสนอ...





แนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานระหว่าง กรอ. และ สอจ.

เร่ือง  การคืนเร่ืองให้จงัหวดัพจิารณาเพิม่เตมิ กรณกีารออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงาน (โรงงานที่มีก าลงัเคร่ืองจักรตั้งแต่ 500 แรงม้า)/

ขยายโรงงาน (โรงงานที่มีก าลงัเคร่ืองจักรรวม 600 แรงม้า)



สถติกิารคืนเร่ืองราวการขออนุญาตโรงงาน

หมายเหตุ : ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

ปริมาณเร่ืองพิจารณาอนุญาตท่ีคืนจงัหวดั
จ านวน 114 เร่ือง



ท าเล สถานทีต่ั้งโรงงาน
26%

ประกาศรับฟังความคดิเห็นฯ
18%กระบวนการผลติและเคร่ืองจักร

18%

หนังสือจังหวดั
และเอกสารประกอบการพจิารณา

18%

ส่ิงแวดล้อม
14%

ความปลอดภัย
6%

ประเดน็เร่ืองพจิารณาอนุญาตทีคื่นจงัหวดั



1. ท าเล สถานทีต่ั้งโรงงาน  (26%)

1.1 รายละเอียดในแบบแปลน
ส่ิงปลูกสร้างในบริเวณโรงงาน
ไม่ครบถว้นและถูกตอ้งตาม
มาตราส่วน เช่น ขอบเขตเน้ือท่ี
บริเวณโรงงาน อาคารโรงงาน
ส่วนเดิมและส่วนขยาย ส่ิงปลูกสร้าง
ภายในบริเวณโรงงาน เป็นตน้

1.3 โฉนดท่ีดิน ผงัรวมโฉนด
ท่ีดิน และหนงัสือยนิยอมใหใ้ช้
ประโยชน์ท่ีดิน ไม่ครบถว้น 
ชดัเจน

1.2 การเพ่ิมอาคารโรงงานในเขตควบคุมอาคาร 
ขาดใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร
หรือร้ือถอนอาคาร (อ.1) หรือใบ อ.1 ไม่ไดร้ะบุ
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นอาคารโรงงาน หรือ
รายละเอียดในใบ อ.1 ไม่สอดคลอ้งกบัเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอ่ืน เช่น แบบแปลน
อาคารโรงงาน (เน้ือท่ี) หนงัสือยนิยอมใหใ้ช้
ประโยชน์ท่ีดิน (โฉนดท่ีดิน) เป็นตน้

1.5 ขาดเอกสารรับรองความมัน่คง
แขง็แรงของอาคารโรงงาน
ในกรณีติดตั้งเคร่ืองจกัรเพ่ิม
ในอาคารโรงงานเดิมหรือ
อาคารเดิม

1.6 สถานท่ีตั้งโรงงานไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย เช่น ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครอง
ความปลอดภยัในการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมขดุ ตกั หรือดูดทรายหรือดิน
ในท่ีกรรมสิทธิ ส าหรับใชใ้นการก่อสร้าง 
พ.ศ. 2554

1.7 เอกสารตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินจากส านกังาน
โยธาธิการและผงัเมือง

1.8 การเพ่ิมเน้ือท่ีอาคารโรงงานตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎกระทรวง การแจง้
เพ่ิมจ านวน เปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร และเพ่ิม
เน้ือท่ีอาคารโรงงานหรือก่อสร้าง
อาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนใหม่ ส าหรับ
โรงงานจ าพวกท่ี 3 พ.ศ. 2563

1.4 แบบแปลนอาคารโรงงาน
มีขนาดไม่เหมาะสม ถูกตอ้ง
ตามมาตราส่วน ไม่แสดงภาพ
ลกัษณะอาคารดน้หนา้ ดา้นขา้ง 
ประตูเขา้-ออก บนัได 
และทางหนีไฟ

(39.55%)

(2.34%)

(18.66%)(21.64%)

(0.55%)

(7.46%)

(7.46%) (2.34%)



2. ประกาศรับฟังความคดิเห็นฯ  (18%)

2.1 ให้ด าเนินการประกาศรับฟังความคดิเห็นเพิม่เติมกรณีมี
การเปลีย่นแปลงข้อมูลทีเ่ป็นสาระส าคญัในการขอรับใบอนุญาต

2.2 รายละเอยีดในประกาศรับฟังฯ  เช่น การปล่อยของเสียหรือ
มลพษิ ระบบบ าบดัมลพษิอากาศหรือน า้ เป็นต้น ไม่สอดคล้อง
กบัเอกสารประกอบการพจิารณาอ่ืนๆ

2.3 ปิดประกาศรับฟังความคดิเห็นไม่ครบระยะเวลา 15 วนั

(61.05%)

(35.79%)

(3.16%)



3. หนังสือจังหวดั และเอกสารประกอบการพจิารณา (18%)

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

รายงานผลการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (แบบ 01) และ ขยายโรงงาน (แบบ 03) ไม่สอดคลอ้งกบั
เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน เช่น ประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ 
ระบบบ าบดัมลพิษน ้า ระบบบ าบดัมลพิษอากาศ และใบ อ.1 เป็นตน้

ความเห็นของจงัหวดัในเร่ือง ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งและ
เน้ือท่ีบริเวณโรงงาน และเห็นควรอนุญาตหรือไม่ 

การลงลายมือช่ือของหวัหนา้กลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมจงัหวดั 
การลงนามรับรองส าเนาเอกสารของผูพ้ิจารณาอนุญาต 
การลงนามรับรองส าเนาของผูข้อรับใบอนุญาตและการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดในค าขอไม่สอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ 

เช่น เน้ือท่ีอาคารโรงงาน เน้ือท่ีบริเวณโรงงาน ประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน ประกาศรับฟังฯ ก าลงัเคร่ืองจกัร เป็นตน้

ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล คดัส าเนาเกิน 3 เดือน และ
วตัถุประสงคใ์นหนงัสือฯ ไม่สอดคลอ้งกบัการประกอบกิจการโรงงาน

(18.68%)

(12.09%)

(28.57%)

(23.08%)

(19.58%)



4. กระบวนการผลติและเคร่ืองจักร (18%)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

รายละเอยีดของวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
เช่น ความสอดคล้องของปริมาณวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ 
ขดัต่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

ประเภทการประกอบกจิการโรงงาน
ไม่สอดคล้องกบัวตัถุดบิและผลติภัณฑ์

การประเมนิแรงม้าเปรียบเทยีบของเคร่ืองจักร
ไม่ถูกต้อง และรายการเคร่ืองจักรไม่สอดคล้อง
กบักระบวนการผลติ

ขาดข้อมูลจ าเพาะของเคร่ืองจักร 
เช่น หม้อน า้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 
แผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นต้น

แผนผงัการติดตั้งเคร่ืองจักรไม่สอดคล้อง
กบับัญชีรายการเคร่ืองจักร และมขีนาด
ไม่ถูกต้องตามมาตราส่วน

(52.75%)

(12.09%)

(13.19%)

(15.38%)

(6.59%)



5. ส่ิงแวดล้อม  (14%)

5.1 รายละเอยีดระบบบ าบดัมลพษิน า้และอากาศ เช่น แผนผงัแสดงจุดก าเนิด 
ชนิด ปริมาณ รายการสมดุลมวลน า้ (water balance) การน าน า้กลบัไปใช้
ประโยชน์ รายการค านวณระบบบ าบดั เป็นต้น ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

5.3 ขาดสัญญาส่งน า้เสียไประบบบ าบดัน า้เสียรวม/หนังสือยนิยอม
การรับน า้เสีย การระบายน า้เสียจาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหรือเจ้าของทีด่นิ

5.2 ขาดรายละเอยีดกระบวนการผลติทีก่่อให้เกดิส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ
ทีไ่ม่ใช้แล้ว มชีนิด ปริมาณเท่าไร และมวีธีิการก าจัดอย่างไร

(84.00%)

(6.67%)

(9.33%)



6. ความปลอดภัย (6%)

6.1

6.2

6.3

6.4

(63.34%)

(13.33%)

(13.33%)

(10.00%)

ขาดรายละเอยีดแบบแปลนระบบไฟฟ้าพร้อม Single Line Diagram 
โดยมคี ารับรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

ขาดมาตรการป้องกนัเสียงดงั การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ 
และการร่ัวไหลของน า้ทีร่ะบายออกนอกพืน้ที่

ขาดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของโรงงานทีต่ิดตั้งโซล่าเซลล์เพ่ือใช้ภายในโรงงาน 

ขาดมาตรการและติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ป้องกนัและรับงบัอคัคภีัย
ในโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคภีัยในโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๒



ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา



. 

1. หนังสือจังหวดัและรายงานผลการตรวจสอบ

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

1 หนงัสือจงัหวดั • การส่งเร่ืองราวการขอรับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การส่งเร่ืองราวการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือการขอขยาย
โรงงานมาใหห้น่วยงานส่วนกลางพิจารณา พ.ศ. 2557 เช่น
ไม่ใส่ความเห็นมาในหนงัสือจงัหวดั หรือไม่ลงลายมือช่ือ
มาในรายงานผลการตรวจสอบ

• เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การส่ง
เร่ืองราวการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หรือการขอขยายโรงงานมาใหห้น่วยงานส่วนกลาง
พิจารณา พ.ศ. 2557 ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบและปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด

2 รายงานผลการตรวจสอบ • แบบตรวจ 01, 03 มีรายละเอียดไม่เพียงพอ เช่น ระยะร่น
เร่ืองท าเลท่ีตั้ง รายละเอียดมลพิษ 

• ขาดความเห็นและลายมือช่ือของเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย
โรงงาน และอุตสาหกรรมจงัหวดั

• ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจ



. 

2. ประกาศรับฟังความคดิเห็นประชาชน

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

1 เอกสารค าขอทัว่ไป ส าหรับรับ
ฟังความคิดเห็นประชาชน

• ขาดเอกสารค าขอทัว่ไป ส าหรับรับฟังความคิดเห็นประชาชน

2 สาระส าคญัและความถูกตอ้ง
ของประกาศ แบบ 1-5

• สาระส าคญัและขอ้มูลของโรงงานไม่ครอบคลุม ครบถว้นถูกตอ้งตรง
ตามรายละเอียดท่ีระบุในค าขอรับใบอนุญาตและไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงฯ เป็นเหตุใหก้ารรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่ถูกตอ้งและไม่
สามารถด าเนินการเก่ียวกบัการขอรับใบอนุญาตต่อไปได ้

• ขาดรายละเอียดความเห็นประกอบกรณีการรับฟังความคิดเห็นฯ มี
ประชาชนคดัคา้นหรือโตแ้ยง้การออกใบอนุญาต ท าให ้กรอ. ไม่สามารถ
จดัท าประกาศผลการพิจารณาได้

• ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณาใหถ่ี้ถว้นก่อนด าเนินการประกาศรับฟัง

• กรณีมีประชาชนคดัคา้นหรือโตแ้ยง้ใหจ้ดัท ารายงานแสดง
รายละเอียดขอ้โตแ้ยง้และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
รวมทั้งจ  านวนผูค้ดัคา้น

3 การนบัระยะเวลา • การด าเนินการไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ เช่น การก าหนด
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่เป็นไปตามแบบ 1 

• การใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการประกาศรับฟังฯ เก่ียวกบัการ
นบัระยะเวลากรปิดประกาศและการประกาศสรุปผลการรับฟังฯ อาจท า
ใหร้ะยะเวลาการประกาศรับฟังไม่ครบตามระเบียบกระทรวงฯ

• ระบุวนัท่ีครบก าหนดรับฟังใหช้ดัเจน โดยอาจเพิม่วนัครบ
ก าหนดจากเดิมสิบหา้วนัไปอีกสามวนั เน่ืองจากการนบั
ระยะเวลาจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีปิดประกาศฯ และตอ้ง
ด าเนินการปิดประกาศภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศ 
เพื่อป้องกนัการประกาศรับฟังไม่ครบสิบหา้วนั



. 

3. ค าขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และเอกสารประกอบ

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

1 การยืน่ค  าขอ • จงัหวดัรับค าขอ (ร.ง.3) และเอกสารประกอบการพิจารณ
อนุญาตจากผูย้ืน่ค  าขอท่ีเกิน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

• ใหต้รวจสอบระยะเวลาการมายืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรมวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาออกใบ
รับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2557

2 ค าขอ (ร.ง.3)
- ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

- ขอรับใบอนุญาตขยาย
โรงงาน

• รายละเอียดไม่ครบถว้น เช่น สถานท่ีตั้ง เน้ือท่ีอาคารโรงงาน 
เน้ือท่ีบริเวณโรงงาน กรณีเป็นค าขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน
รายละเอียดดงักล่าวไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นไปตามท่ีเคยไดรั้บ
อนุญาต

• กรอกรายละเอียดในรายการเคร่ืองจกัรผดิ
• ขาดรายละเอียดและก าลงัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบบ าบดัมลพิษ
• รายการเคร่ืองจกัร วตัถุดิบ ผลิตภณัฑ ์ในค าขอไม่เป็นภาษาไทย
• การลงลายมือช่ือของผูข้ออนุญาตไม่ชดัเจน เช่น เป็นบุคคลอ่ืนท่ี

ไม่มีอ านาจหรือไดรั้บมอบอ านาจใหล้งลายมือช่ือแทน การลง
ลายมือช่ือไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดัตามการจดทะเบียนนิติบุคคล

• ปรับปรุงรายละเอียดค าขอ
• ควรเพิ่มค าอธิบายในการกรอกบญัชีรายการเคร่ืองจกัรในช่องแรงมา้และ

แรงมา้เปรียบเทียบ พร้อมทั้งระบุวา่เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบบ าบดัมลพิษ
อากาศและน ้าตอ้งแสดงในบญัชีรายการเคร่ืองจกัร

• ควรเพิ่มค าอธิบายในการกรอกรายละเอียดแบบค าขอ (ร.ง.3) ถา้หากเป็นการ
ขออนุญาตขยายโรงงานใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะส่วนขยาย เช่น เน้ือท่ีอาคาร
โรงงานส่วนขยาย เน้ือท่ีบริเวณโรงงานส่วนขยาย

• เพิ่มค  าแนะน าในการกรอกรายละเอียดในแบบค าขอ (ร.ง.3)

3 การมอบอ านาจ • ไม่ระบุวตัถุประสงคข์องผูรั้บมอบวา่ใหด้ าเนินการเร่ืองอะไร
• ไม่มีเอกสารการการมอบอ านาจช่วง
• ขาดลายมือช่ือพยานและเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

• ตรวจสอบรายละเอียดและเง่ือนไขในการมอบอ านาจ โดยเฉพาะการมอบ
อ านาจช่วงวา่ผูรั้บมอบสามารถด าเนินการอะไรไดบ้า้ง



. 

3. ค าขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และเอกสารประกอบ (ต่อ)

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

4 เอกสารแสดงสถานะผูข้ออนุญาต 
กรณีเป็นนิติบุคคล

• วตัถุประสงคไ์ม่ตรงกบัประเภทการประกอบ
กิจการท่ียืน่ขอรับใบอนุญาต

• ตรวจสอบวตัถุประสงคใ์นหนงัสือรับรองนิติบุคคลกบัการประกอบกิจการ
โรงงานท่ียืน่ขออนุญาต

5. เอกสารแสดงการมีสิทธ์ิใชท่ี้ดิน • ขาดผงัรวมโฉนดท่ีดิน กรณีมีท่ีดินหลายแปลง
• ไม่ระบุพิกดัท่ีตั้งโรงงาน กรณีเป็น น.ส.3 ท่ีดิน 

สปก หรือ ภบท 

• เพิ่มเติมค าอธิบายรายละเอียดในรายการเอกสาร

6. หนงัสือแสดงความมัน่คงแขง็แรง
และความปลอดภยัของอาคาร

โรงงาน

• ไม่มีเอกสารการอนุญาตตามกฎหมายควบคุม
อาคาร เช่น อ.1

• เอกสารรับรองความมัน่คงแขง็แรงและความ
ปลอดภยัของอาคารขาดความเห็นของวศิวกร

• คุณลกัษณะของวศิวกรผูอ้อกแบบหรือใหค้  า
รับรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตาม พ.ร.บ.
พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542

• ควรก าหนด
• 1.1 อยูใ่นเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารใหแ้นบส าเนา

เอกสารการอนุญาตตามกฎหมายดงักล่าว
• 1.2 กรณีอยูน่อกเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารให้

แนบแบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงานท่ีมีการรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมทุกหนา้

• 2.กรณีเป็นอาคารเดิม (อาคารเก่าท่ีมีการก่อสร้างมาก่อน) หรืออาคารท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาตก่อสร้างเป็นโรงงาน ใหแ้นบเอกสารการตรวจสอบรับรองความมัน่คง
แขง็แรงและความปลอดภยัของอาคาร จากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  
ทุกหนา้

• 3.กรณีขยายโรงงานโดยการติดตั้งเคร่ืองจกัรเพิ่มในอาคารโรงงานเดิม ใหแ้นบ
เอกสารการตรวจสอบรับรองความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัของอาคาร 
จากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมทุกหนา้ และแบบแปลนอาคารโรงงาน



. 

3. ค าขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และเอกสารประกอบ (ต่อ)

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

7. แบบแปลน แผนผงั
อาคารโรงงาน

• แบบแปลนอาคารโรงงานแสดงองคป์ระกอบไม่ครบ เช่น ขาดแปลนพื้นใน
ชั้น กรณีอาคารโรงงานมีหลายชั้น

• แผนผงัส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานแสดงส่ิงปลูกสร้างไม่ครบถว้น 
เช่น อาคารควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสีย ต าแหน่งติดตั้งหน่วยบ าบดัมลพิษ
อากาศ 

• ไม่แสดงขอบเขตบริเวณโรงงานในส่วนของสิทธิเดิมและส่วนขยายโรงงาน
• ไม่แสดงอาคารโรงงานในส่วนสิทธิเดิม ส่วนต่อเติม และส่วนขยายมาให้

ชดัเจน 
• แบบแปลนมีมาตราส่วนไม่เหมาะสม ท าใหแ้สดงรายละเอียดไดไ้ม่ชดัเจน
• คุณลกัษณะของวศิวกรผูอ้อกแบบหรือใหค้  ารับรองไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ตาม พ.ร.บ. พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542

• ก าหนดมาตราส่วนในแบบแปลนใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนั

• ก าหนดใหแ้ผนผงับริเวณโรงงานใหอ้า้งอิงจากโฉนด
ท่ีดินท่ีใชใ้นการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดย
ใหแ้สดงขอบเขตเน้ือท่ีบริเวณโรงงาน รายละเอียดส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคารโรงงาน  อาคารบ าบดัน ้าเสีย 
บ่อกกัเกบ็น ้าท้ิง โกดงัเกบ็สินคา้ เป็นตน้ ภายในบริเวณ
โรงงาน กรณีขยายโรงงานใหแ้สดงขอบเขตเน้ือท่ีบริเวณ
โรงงานเดิมและส่วนขยาย อาคารโรงงานเดิมและส่วน
ขยาย ในแบบแปลนแผนผงัส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณ
โรงงานใหช้ดัเจนและถูกตอ้งตามมาตรส่วน



. 

3. ค าขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และเอกสารประกอบ (ต่อ)

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

8. แผนผงัแสดงการติดตั้ง
เคร่ืองจกัร

• แผนผงัติดตั้งเคร่ืองจกัรแสดงต าแหน่งและจ านวนเคร่ืองจกัรไม่
ตรงกบับญัชีรายการเคร่ืองจกัร

• ขาดรายละเอียดของเคร่ืองจกัรท่ีติดตั้งในระบบบ าบดัมลพิษ
• แบบแปลนมีมาตราส่วนไม่เหมาะสม ท าใหแ้สดงรายละเอียดได้

ไม่ชดัเจน
• ไม่มีค  ารับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

• ก าหนดมาตราส่วนในแบบแปลนใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั

9. ระบบการจดัการและ
ขจดัมลพิษ

และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

• รายงานมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีผูรั้บรองและไม่มีรูปแบบ
หรือตวัอยา่งการจดัท ารายงาน

• ไม่มีการคิดแรงมา้เคร่ืองจกัรท่ีอยูใ่นระบบบ าบดัมลพิษดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในแรงมา้ท่ียืน่ขออนุญาต

• เจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณาขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบบ าบดั
มลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม

• ไม่มีเอกสารสัญญาส่งน ้าเสียไปก าจดันอกบริเวณโรงงาน
• ไม่มีสมดุลมวลน ้าและมาตรการจดัการน ้าท้ิง กรณีไม่ระบายน ้า

ออกนอกโรงงาน
• ขาดรายละเอียดการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียและอากาศเสีย

และแบบแปลนพร้อมรายการค านวณการออกแบบ

• ก าหนดแบบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีผูข้ออนุญาตสามารถน าไปใชย้ืน่
ขอรับใบอนุญาตไดท้นัที โดยอาจก าหนดขนาด ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ท่ีสามารถใชแ้บบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

• ก าหนดรายละเอียดรายการสมดุลมวลน ้า (water balance) ชนิดระบบบ าบดัน ้า
เสีย ชนิดและปริมาณมลสารท่ีใชใ้นการออกแบบระบบบ าบดั รายการค านวณ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย แบบแปลนระบบบ าบดั ประสิทธิภาพของระบบบ าบดั 
แหล่งรองรับน ้าท้ิงท่ีระบายออกนอกบริเวณโรงงาน กรณีไม่ระบายน ้าเสีย/น ้า
ท้ิงออกนอกบริเวณโรงงานใหแ้สดงรายละเอียดแหล่งกกัเกบ็ประกอบดว้ย
ปริมาตร อตัราการระเหยของน ้า ระยะเวลาท่ีสามารถกกัเกบ็น ้าได ้กรณีมีการ
หมุนเวยีนน ้าใชภ้ายในบริเวณโรงงาน เช่น ลา้งพื้นโรงงาน รดน ้าตน้ไม ้เป็น
ตน้ ใหแ้สดงรายละเอียดแหล่งกกัเกบ็น ้า ปริมาณน ้าท่ีใช ้ชนิดตน้ไม ้อตัราการ
ดูดซึมของตน้ไม ้ขนาดพื้นท่ีท่ีใชร้ดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้



. 

3. ค าขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และเอกสารประกอบ (ต่อ)

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

10. ระบบการจดัการกากอุตสาหกรรม • ไม่แสดงขอบเขตบริเวณการจดัเกบ็วตัถุดิบและผลิตภณัฑท่ี์
ชดัเจน 

• เพิ่มเติมค าอธิบายรายละเอียดในรายการเอกสาร

11. วธีิป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ • ไม่มีค  ารับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม เช่น 
มาตรการป้องกนัเสียงดงัจากการประกอบกิจการโรงงาน

• ก าหนดประเภทโรงงานหรือลกัษณะการประกอบ
กิจการท่ีตอ้งมีมาตรการป้องกนัต่างๆ เช่น โรงงาน
ท่ีประกอบกิจการการป้ัมโลหะและบดยอ่ย
พลาสติก ตอ้งมีมาตรการป้องกนัเสียงดงั เป็นตน้

12. รายงาน EIA/EHIA
กรณีเขา้ข่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด

• ไม่มีความเห็นจากหน่วยงานผูพ้ิจารณา • ใหแ้นบความเห็นของหน่วยงานผูพ้จิารณา

13. รายงาน ESA
รายงานประเมินความเส่ียง 

ตาม พ.ร.บ. โรงงาน

• ไม่มีมาตรการดา้นความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน 
เช่น การผลิตไฟฟ้าเพื่อใชเ้อง

• กรณีโรงงานมีการใชส้ารเคมีเป็นวตัถุดิบใหแ้นบ safety data 
sheet ของสารเคมี

• เพิ่มเติมค าอธิบายรายละเอียดในรายการเอกสาร

14. การไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) • ไม่ทราบรายละเอียดเง่ือนไขในการประกอบกิจการท่ีระบุไวใ้น 
BOI

• เผยแพร่ขอ้มูลกลุ่มอุตสาหรรมท่ีไดรั้บ BOI และมี
เง่ือนไขในการประกอบกิจการ



. 

4. รายละเอยีดทีไ่ม่ได้ระบุในรายการเอกสารประกอบค าขอ

ล าดับ รายการ ปัญหา แนวทาง

1. การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน • ไม่มีรายการเอกสารหนงัสือตรวจสอบการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในรายงาน
เอกสารเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ขอขยายโรงงาน 

• เพิ่มในรายการเอกสารประกอบค าขอแลว้
ออกระเบียบใหป้ฏิบติัตาม

2. อาคารท่ีสร้างมาก่อนผงัเมือง • ไม่มีหลกัเกณฑก์ารพิสูจนว์า่อาคารโรงงานไดส้ร้างมาก่อนผงัเมืองบงัคบั
ใช ้แต่ผงัเมืองปัจจุบนัหา้มตั้งหรือขยายโรงงานประเภทนั้นๆ

• พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเผยแพร่แนว
ทางการพิจารณาเป็นกรณีศึกษา

3. ส าเนาทะเบียนบา้นสถานท่ีตั้งโรงงาน • ผูข้ออนุญาตไม่แจง้ขอ้มูล • เผยแพร่รายการเอกสารท่ีใชย้ืน่ขออนุญาต

4. Single Line Diagram • ไม่มีแบบแปลนระบบไฟฟ้าพร้อม Single Line Diagram โดยมีค ารับรอง
ของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

• เพิ่มในรายการเอกสารประกอบค าขอแลว้
ออกระเบียบใหป้ฏิบติัตาม

5. ขอ้มูลจ าเพาะของเคร่ืองจกัร • ในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลจ าเพาะของเคร่ืองจกัรประกอบการพิจารณา เช่น โรงงานท่ีติดตั้ง
หมอ้น ้า ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลจ าเพาะของเคร่ืองจกัรเพื่อประกอบการ
พิจารณาระบบบ าบดัมลพิษอากาศ โรงงานท่ีติดตั้งโซล่าร์เซลล์ จ  าเป็นตอ้ง
ทราบขอ้มูลจ าเพาะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า แผง
เซลลแ์สงอาทิตย ์เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาประเมินก าลงัเคร่ืองจกัร 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิต เป็นตน้

• เพิ่มในรายการเอกสารประกอบค าขอแลว้
ออกระเบียบใหป้ฏิบติัตาม



THANK YOU


