
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
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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


