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คํานํา 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีบทบาทสาํคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศควบคู
ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกันอยางเปนระบบ 
และมีระเบียบในทิศทางเดียวกัน     ซ่ึง นิคมอุตสาหกรรม   เปนฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ  โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมีอัตราการเตบิโตเพ่ิมข้ึนทุกป และผูประกอบการที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนนัก
ลงทุนจากตางประเทศ  ดังน้ัน  มาตรฐานในการใหบริการจึงจาํเปนตองมีความชัดเจน และสะดวกรวดเร็ว แตใน
ขณะเดียวกันตองถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ  โดยฝายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (ฝบจ.) มีหนาที่
รับผิดชอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานกลางในดานหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ข้ันตอน ระยะเวลาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กนอ. ในสวนการใชที่ดิน การกอสราง การตั้งโรงงาน การประกอบ
กิจการโรงงาน  ดังน้ัน การกําหนดมาตรฐานกลางในการดําเนินงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรม 
และสวนกลางมีแนวทางปฏบิัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงจําเปนตองจัดทําคูมือเพ่ือใชประกอบการปฏิบัติงาน 
และ ฝบจ. ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งในสวนของการประกอบกิจการ 
และสิทธิประโยชนแลว  แตยังไมไดจัดทําคูมือการตรวจโรงงาน  จึงเห็นสมควรจัดทําคูมือการตรวจโรงงานเพื่อใช
เปนมาตรฐานในการดําเนินงานใหบรรลวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
 1.  เพ่ือใหเปนมาตรฐานกลางในการปฏิบัตงิานของพนักงาน กนอ.ในการตรวจโรงงาน 
 2.  เพ่ือใหเกิดการปฎิบัติไปในแนวทางเดยีวกัน  ทําใหสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากความไมชัดเจนของขั้นตอน วิธีการ 
 3.  เพ่ือใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากผูตรวจและผูรับการตรวจมีความเขาใจ
ที่ถูกตองตรงกัน 
 คูมือตรวจโรงงานจะครอบคลุมการตรวจโรงงานในกรณี 
 1.  การแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 
 2.  กรณีตออายุใบอนุญาตใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
 3.  กรณีมีขอรองเรียนเก่ียวกับการกอเหตุเดือดรอน รําคาญ หรือกอใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม   
 4.  กรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  จากการประกอบกิจการโรงงาน และทาํใหเกิดผล
กระทบ และความเสียหายตอชีวิตและทรพัยสิน 
 
 ในการจัดทําคูมือการตรวจโรงงานฉบับน้ี   ฝายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร  กองบริการธุรกิจอนุญาต
ผูประกอบการ และนายวีระยทุธ  วงษศิริ   ไดจัดทําและพิจารณารวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป    
 

      



สารบัญ 
--------------------------------------------------------- 

                             หนา 
 พนักงานเจาหนาที่กับการตรวจโรงงาน และ ภารกิจของพนักงานเจาหนาที่      1 
วัตถุประสงคการตรวจโรงงาน            2 
     ข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจโรงงาน         2 
     แผนผังขั้นตอนงานตรวจโรงงานทั่วไป         6 
  การตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม          7 
    I.    การตรวจโรงงานกรณีที่เปนการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม      9 
    II.   การตรวจโรงงานกรณีที่เปนการขยายประกอบอุตสาหกรรม    10 
    III. การตรวจโรงงานกรณีที่เปนการตออายุใบอนุญาตใหใชที่ดินฯ     11 
    IV.  การตรวจโรงงานกรณีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับโรงงาน     12 
     การตรวจโรงงานและการสั่งการ       19 
     ข้ันตอนงานตรวจโรงงานรองเรียน       20 
   V. การตรวจโรงงานกรณีฉุกเฉิน         21 
หลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการดําเนินการ        22 
แบบฟอรมท่ีใชในการตรวจโรงงาน          25 
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พนักงานเจาหนาที่กับการตรวจโรงงาน 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

 
 ในการอนุญาตและกํากับดูแล     พนักงานเจาหนาที่ตองมคีวามเขาใจในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย       จึง
จําเปนตองมีความชัดเจนในการกําหนดบทบาท  หนาที่ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในแตและสวนมีการสานตอภารกิจได
อยางตอเน่ือง โดยสอดคลองกับหลักการตามกฎหมาย ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตกิารนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงงานโดยตรง 
และการพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม การประกอบวิชาชพีวิศวกรรม ที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายจาก
กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติวชิาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
 ภารกิจของพนักงานเจาหนาท่ี ไดจําแนกไวตามลักษณะของงานที่ตองพิจารณา ตรวจสอบ ควบคมุ หรือ
กํากับดูแล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายที่กําหนด 2 ภารกิจหลัก คือ 
 1. การอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบญัญัติ
โรงงาน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติวิชาชพีวิศวกรรม มติคณะรัฐมนตรี 
เปนตน รวมทั้งดุลพินิจที่ตองเปนไปตามหลักวิชาการทางดานวิศวกรรม ที่ผูพิจารณาตรวจสอบตองมีความรู ความ
เขาใจ หรือประสบการณเพียงพอ เพ่ือปองกันปญหา หรือขอผิดพลาดในการพิจารณาอนุญาต 
 2. การกํากับดูแลใหผูประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือขอกฎหมาย 
 ในสวนการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจ หรอืประสบการณพ้ืนฐาน
การตรวจโรงงาน เปนการตรวจสอบควบคมุ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาต ในการ
กํากับดูแล ตองมีการติดตามผลใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายท่ีไดกําหนดไวแลว หากมกีารฝาฝน หรือ
พบวาไมปฏิบติัตามกฎหมาย จะตองมีการสั่งการใหผูประกอบอุตสาหกรรมดําเนินการใหถูกตองและเหมาะสม
แลวแตกรณี 
 ภารกิจของพนักงานเจาหนาที่ ในการพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล มีการจาํแนกบทบาทและ
ภารกิจที่ตองปฏิบัติไวใหสอดคลองตามคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ในแตละตาํแหนง ตามวิชาชีพ คุณวุฒิ และ
ประสบการณ เพราะการกําหนดบทบาทของพนักงานเจาหนาที่แตละตาํแหนง แตละหนวยงานที่ตองรับผิดชอบทั้ง
การอนุญาตและการกํากับดูแลหลักจากอนุญาตแลว จะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ กนอ. ที่
จะตองลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสูงสุด เพราะภารกิจของ กนอ. มี
ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน ที่มีบทบาทหนาทีก่ารปฏิบัติใกลเคียงกันหรือตองปฏิบัติงาน
พรอมกัน และจะตองประสานงานอยูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
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วัตถุประสงคการตรวจโรงงาน 

 
 วัตถุประสงค เปนการตรวจสอบ กํากับดูแล วินิจฉัย ส่ังการและการติดตามผลการดําเนนิงานของ
ผูประกอบการตามพระราชบญัญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  และ พ.ศ. 2543 ที่ตั้งอยูใน
เขตพ้ืนที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2535 กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2512 (ที่ยังมีผลใชบังคับอยู) คําส่ังกระทรวง คําส่ังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนถึง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  และ พ.ศ. 2543  และกฎหมายที่เกี่ยวของ   โดย
การตรวจสอบโรงงานพนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานท่ีหรือยานพาหนะ ที่มีเหตุควรสงสัย
วาจะประกอบกิจการโรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทติยตกหรือในเวลาทาํการของสถานที่
ดังกลาว เพ่ือตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใดที่อาจเปนการ
ฝาฝนกฎหมายโรงงานหรือไม และหากตรวจสอบพบวามีการกระทาํที่ฝาฝนก็ส่ังการใหปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน
และที่เกี่ยวของตอไป 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานการตรวจโรงงานทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 4 ลักษณะงานหลัก กลาวคือ 

(ก) งานตรวจสอบเรื่องทั่วๆ ไป เชน ใบอนุญาต ฯ ใบรับแจงการชําระคาสาธารณูปโภค การปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาต ทําเลสถานที่ตั้งโรงงาน การขยายโรงงาน การตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน เปนตน 

(ข) งานตรวจสอบดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
(ค) งานตรวจสอบโรงงานเฉพาะกิจเปนโครงการ หรือตรวจสอบกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุตางๆ ขึ้น เชน

โครงการตรวจสอบโรงงานเพื่อปองกันอัคคีภัย หรือการตรวจสอบโรงงานกรณีเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย 
อุบัติเหตุ เชน การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุทกภัย เปนตน 

(ง) งานตรวจสอบติดตามผลคําส่ัง  กรณีการสั่งการตาม (ก)  (ข)  และ (ค) 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจโรงงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจโรงงานตางๆ ดังกลาวขางตน มี 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. การวางแผนตรวจโรงงาน จัดทําแผนงานตรวจสอบโรงงานอาจเปนแผนงานระยะสั้น และหรือแผนงาน

ระยะยาวประจําป โดยบรรจุส่ิงตางๆ ตอไปน้ีไวในแผน เชน ประเภทโรงงาน เปาหมายที่ตองการตรวจสอบ จาํนวน
พนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงินงบประมาณที่ตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
กรณีเปนโรงงานที่ตั้งอยูในตางจังหวัด จะตองประสานงานกับจงัหวัดหรือหนวยงานที่เก่ียวของน้ันๆ ดวย 
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2.  การเตรยีมการเพื่อตรวจโรงาน 
2.1 การเตรียมตนเองของพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องการแตงกายใหมีความนาเช่ือถือ และมคีวาม

ปลอดภัยเหมาะสมกับการตรวจสอบโรงงานประเภทนั้นๆ หากมีความจําเปนที่จะตองสวมใสอุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ฯลฯ ก็ควรสวมใสเพ่ือจะไดปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได 

2.2 การเตรียมเอกสาร เชน บัตรประจาํตัวพนักงานเจาที่ พระราชบัญญัติโรงงาน กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  และ พ.ศ. 2543  ตลอดจนถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของ แบบตรวจสอบ ขอมูล เอกสารโรงงานและผูประกอบการ และแฟมเร่ืองเดิมของโรงงานที่จะตรวจสอบ (ถา
มี) ไปดวย 

2.3 การเตรียมเคร่ืองมือที่จําเปน เชน สายวัดระยะ กลองถายรูป เครื่องมือวัดความดังของเสียง ขวดเก็บ
ตัวอยางน้าํเสีย เปนตน 

3. การตรวจสอบโรงงาน ใหตรวจสอบวา 
3.1 มีใบรับแจงฯ หรือมีใบอนุญาตหรือไม  
3.2 มีการขยายโรงงานหรือไม  
3.3 มีการตออายุใบอนุญาตหรือไม  
3.4 มีการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม  
3.5 มีการประกอบกิจการโรงงานไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)  

3.5.1 หมวด 1 : เรื่องท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในอาคารโรงงาน  
3.5.2 หมวด 2  : เรื่องเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ-หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงาน  
3.5.3 หมวด 3 : เรื่องคนงานประจาํโรงงาน 
3.5.4 หมวด 4 : เรื่องการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 
3. 5.5 หมวด 5 : เร่ืองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

3.6 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) เรื่องหมอไอน้ํา การจัดทํารายงานขอมูล 
3.7 การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
3.8 การจัดทํารายงานกัมมันตภาพรังสี  
3.9 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) เรื่องการทดลองเดินเคร่ืองจักร 
3.10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513)  

3.10.1 หมวด 1 : เรื่องการรักษาโรงงานและเครื่องจักร 
3.10.2 หมวด 2 : เรื่องทางออกฉุกเฉินในโรงงาน 
3.10.3 หมวด 3 : เรื่องสัญญาณแจงเหตุอันตราย 
3.10.4 หมวด 4 : เรื่องเครื่องดับเพลิงหรือส่ิงอื่นที่ใชในการดับเพลิงและการปองกันอัคคีภัย 
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3.10.5 หมวด 5 : การกําจัดส่ิงปฏิกูล การระบายอากาศ  
3.10.6 หมวด 6 : เรื่องแสงสวางในการทาํงาน 
3.10.7 หมวด 7 : เรื่องการจดัสถานที่ทํางาน 
3.10.8 หมวด 8 : เรื่องเครื่องมือในการปฐมพยาบาล 
3.10.9 หมวด 9 : เรื่องสวม ทีป่สสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย 
3.10.10 หมวด 10 : เร่ืองนํ้าสะอาดสาํหรับด่ืม  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4  (พ.ศ.

2514) 
3.10.11 หมวด 11 : เร่ืองการรักษาโรงงานและเครื่องจักร  
3.10.12 หมวด 12 : เร่ืองการปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากเครื่องจักร เคร่ืองมือเครื่อง

เคลื่อนยาย หยิบยก หรือลําเลียงวัสดุ สายไฟฟา ทําไอน้ําหรือวัตถุอันตรายเปนส่ือสงกําลังใน
โรงงาน 

3.10.13 หมวด 13 : การเก็บและการใชวตัถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวตัถุอ่ืนที่อาจ
เปนอันตราย หรือที่อาจทาํใหเกิดฝุนละออง ความรอน แสง หรือเสียง ซ่ึงเปนอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน กับวิธีการปองกันและเครื่องปองกันมิใหเกิดอันตรายแกคนงาน 

3.10.14 หมวด 14 : เร่ือง การประกอบกิจการโรงงานมิใหเกิดเหตุรําคาญ 
3.11  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) เรื่องโรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งต้ังแต 60 

ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงหรือมีปริมาณความสกปรกกอนเขาระบบขจัด (B.O.D. load of Influent) ต้ังแต 100 
กิโลกรัมตอวันข้ึนไป “จะตองมีผูควบคุมดูแลระบบฯ และจะตองจัดทาํรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษยื่น
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 3 เดือน”  

3.12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530) เร่ืองการเก็บและการใชวตัถุมีพิษ วัตถุมีพิษ 
วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตราย หรือที่อาจจะทาํใหเกิดฝุนละออง ความรอน แสง 
หรือเสียง ซึ่งเปนอันตรายในการปฏิบัติงาน กับวิธีการปองกันและเครื่องปองกันมิใหเกิดอันตรายแกคนงาน  

3.13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531) เร่ืองการแยกเก็บส่ิงปฏิกุลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวซ่ึงมีวัตถมีุพิษปนอยูดวย  

3.14 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงาน 
พ.ศ. 2512 เร่ืองการใชหมอไอนํ้าหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และ  

3.15 กฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงอื่นๆ ที่ยังมีผลใชบังใชอยูในปจจุบันหรือไม เชน  
การตรวจสอบสภาพระบบเครื่องทําความเยน็ทุกๆ ปอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
การจัดใหมีผูควบคุมประจาํหมอไอนํ้าหรือหมอตม,  
การจัดใหมีวิศวกรสาขาเครื่องกลเปนผูควบคุมการสรางหรือซอมหมอนํ้า หรือหมอตมนํ้ามัน,  
การจัดใหมีผูควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสยี,  
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การจัดการเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว,  
การตรวจที่ต้ังสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน,  
การตรวจเครื่องจักรเครื่องอุปกรณหรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงาน,  
การตรวจคนงานประจาํโรงงาน,  
การตรวจควบคุมการปลอยของเสียที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม,  
การตรวจความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน และ 
การตรวจสอบติดตามผลคําส่ัง   เปนตน 

 
4.  การจัดทํารายงาน  การตรวจสอบโรงงานทุกครั้งจะตองมีการเขียนรายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น  ซ่ึงปกติจะใชแบบตรวจสอบและถามีความละเอียดไมพอก็ใหจัดทํารายงานเพิ่มเติมแบบรายงาน อกี
ตางหาก 

 
หมายเหตุ 1.  การตรวจโรงงานทั่วไป หากมีการสั่งการโรงงานใหปรับปรุงแกไข (อาศัยมาตรา 37) เมื่อ

ตรวจสอบติดตามผลคําส่ังโรงงานปฏิบัตติามก็ยุติเรื่องได 
 2.  หากโรงงานไมปฏิบัติตามคําส่ัง กรณีตามขอ 1 ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจสัง่การ (ม.39) ใหผูประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรับปรุงแกไขโรงงานนั้นเสียใหม หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

 3.  จากขอ 2 เมื่อโรงงานปรับปรุงแกไขโรงงานใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ผูวา
การการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจสั่งการ มีหนังสือส่ังการใหประกอบ
กิจการโรงงานเสียกอน โรงงานจึงจะประกอบกิจการตอไปได 

 4.  ดูแผนผังข้ันตอนการปฏบิัติงานตรวจการโรงงานและคําอธิบายเพิ่มเติมของโรงงาน 
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แผนผังขั้นตอนงานตรวจโรงงานทั่วไป 
กิจกรรม การดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ผูมีอํานาจ
ส่ังการ 

ผูปฏิบัติ 
งาน 

อ่ืนๆ  

1.  แผนการตรวจ
โรงงาน 

 
 
 
2.  มอบหมายงาน 
 
3.  ตรวจโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  เสนอความเห็น 
 
5.  การพิจารณาของผู

มีอํานาจสั่งการ 
 
 
 
 
 
6.  บันทึกขอมูล 

1. จัดทําแผนการตรวจโรงงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อสงใหรองผูวาการ
(ปฏิบัติการ) และฝายนโยบายและแผน 

2. สงแฟมเรื่องราวให ผูเกี่ยวของ 
 
1. มอบหมายงานให ผูปฏิบัติงาน 

 
1. ตรวจตาม พรบ. โรงงาน และกฎ

กระทรวงฯ 
2. ตรวจสอบระบบบําบัด (น้ํา และ/หรือ

อากาศ และหรือกากอุตสาหกรรม) 
3. เก็บตัวอยางน้ําและ/หรืออากาศ และหรือ

กากอุตสาหกรรม) 
4. สงตัวอยางมลสารทําการวิเคราะห

คุณภาพ (ถามี) 
 
1. ทําหนังสือเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจฯ 

 
1. ส่ังปรับปรุงแกไข (ม.37) 
2. ส่ังหยุด/ปรับปรงุ (ม.39 ว.1) 
3. ปดโรงงาน (ม.39 ว.3) 
4. สงเรื่องให สํานักกฎหมาย พิจารณา

ดําเนินคดี 
5. ลงนามในหนังสืออ่ืนๆ 

 
1. รวบรวม และบันทึกขอมูลในทะเบียน

ประวัติโรงงาน 
2. เก็บเรื่องรอติดตามผล 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เสนอ ผวก.
พิจารณาลงนาม 

 
หมายเหต ุ กรณีมีการสั่งการหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย กนอ. ตองสงสําเนาแจงให กรอ. ทราบดวย 
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การตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
การประสานงานการตรวจโรงงานระหวางพนักงานเจาหนาท่ี กองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ และ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 
 การตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ น้ัน มีแนวทางปฏิบัติที่ไดมีการประชุมรวมกัน ระหวาง 
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ และสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมที่มีผูอํานวยการฯ และเจาหนาท่ีปฏิบติังานอยูแลว มีแนวทางการปฏิบัติงานอยู  4 
ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผนและนัดตรวจโรงงาน 
2. การเตรียมการกอนออกตรวจโรงงาน 
3. การตรวจโรงงานอุตสาหกรรม 
4. การดําเนินการหลังจากการตรวจโรงงาน 

 

ข้ันตอนที่ 1 การวางแผนและนัดตรวจโรงงาน 
1.1 พนักงานเจาหนาที่ผูที่จะเขาตรวจโรงงานจะเปนผูนัดหมายสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม

เพ่ือใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ไดเตรียมการมอบหมายใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของรวมตรวจโรงงาน ในการ
ปฏิบัติงาน เชน การแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม การขยายโรงงาน การตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม 
เปนตน 

1.2 พนักงานเจาหนาที่ผูที่จะเขาตรวจโรงงานจะกําหนดวันตรวจโรงงานโดยการประสานงาน
และแจงใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมทราบในเรื่องทีจ่ะปฏิบัติ เชน ชื่อโรงงานที่ตองตรวจ เหตุท่ีตองตรวจ วัน 
เวลาทีเ่ขาตรวจ เปนตน ทั้งน้ีจะตองแจงกอนท่ีจะเขาตรวจลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ หากมีเหตุเรงดวนใหใช
วิธีโทรศัพท และโทรสารเปนหลักฐานแจงใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมทราบกอนการเดินทาง 
 

ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมการกอนออกตรวจโรงงาน 
2.1 การเตรียมการของกองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ 

กอนการเขาตรวจโรงงาน พนักงานเจาหนาที่ผูที่จะเขาตรวจโรงงานตองเตรียมขอมูล โดย
จะตองศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ในการอนุญาต ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน และกฎหมายที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รับผิดชอบ เชน 

- ศึกษารายละเอยีดในแผนภูมิกรรมวิธีการผลิต (PROCESS FLOWCHART) 
- ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอม (ถามี) 
- ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกับแผนผังการติดต้ังเครื่องจักร และรายละเอียดของเครื่องจักร

ตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต 
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- ศึกษารายละเอยีดเงื่อนไขตางๆ ในการอนุญาต 
2.2 การเตรียมการของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 
 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม จะตองศึกษาขอมูลโรงงานในสวน

ของการอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใบอนุญาตกอสรางอาคาร การใชระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวของกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม เปนตน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณารวมกัน 

 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจโรงงาน 
3.1 การรวมตรวจโรงงาน 
 การกํากับดูแลโรงงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีความสมบูรณทั้งขอมูล และขอเท็จจริง 

การตรวจโรงงานชวยใหขอมูลตางๆ มีความสมบูรณย่ิงขึ้น โดยเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ เชน เครื่องจักร คนงาน 
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ขยะ กากอุตสาหกรรม เปนตน การรวมตรวจโรงงานจึงจําเปนตองมีผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก 
กองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ผูประกอบอุตสาหกรรม วิศวกรที่เกี่ยวของ 

3.2 การบันทึกสรุปผลการตรวจ 
 เมื่อเสร็จส้ินการตรวจ ผูตรวจโรงงานจะตองบันทึกการตรวจโรงงานแตละรายการให

ชัดเจน เชน เครื่องจักร อุปกรณ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมมลพิษ เปนตน และสรุปผล
ความเห็นในรายงานการพิจารณาขยายโรงงาน การพิจารณาตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม หรือการกํากับ
ดูแลท่ีเกี่ยวของ 

 ในการตรวจ ผูรวมตรวจโรงงาน ทั้งกองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรม และวิศวกรที่เกี่ยวของ ตองมีการลงลายมือชื่อรวมกันในบันทึกสรุปผลการตรวจที่ไดสรุปประเด็น
สําคัญการตรวจไว เพ่ือเปนหลักฐานในการติดตามผล หรือพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของในครั้งตอไป 
 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการหลังจากการตรวจโรงงาน 
4.1 พนักงานเจาหนาที่ผูที่เขาตรวจโรงงานจะตองนํารายงานผลการตรวจ และขอคิดเห็นที่

สําคัญ เขาแฟมเรื่องเดิม และบันทึกวันที่เขาตรวจพรอมสาระสาํคัญที่พบ หรือขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือเปนขอมูลใน
การติดตามผล และกํากับดูแลในสิ่งที่ไดพบจากการตรวจโรงงานในโอกาสตอไป 

4.2 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมจะตองรายงานสถานภาพโรงงาน ในสวนท่ีสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ เชน ขอมูลการใชสาธารณูปโภค การสั่งการแกไขปรับปรุงโรงงาน การฝาฝนไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการของ
เจาหนาที่ ในการเริ่มประกอบอุตสาหกรรม การขยายการประกอบอุตสาหกรรม และการตออายุใบอนุญาตประกอบ
อุตสาหกรรม หรือการสั่งการอื่น ๆ  
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I. การตรวจโรงงานกรณีท่ีเปนการแจงเร่ิมประกอบอตุสาหกรรม 
 
การประสานงานการตรวจโรงงาน 

1. จะตองมีการประสานงานกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใหการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งในดานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ และสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ในการใหบริการดานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบระบายน้ําทิ้ง นํ้าเสีย เปนตน 

2. จะตองมีการประสานงานกับกองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ ในดานการรับรองอาคาร เชน 
โรงงาน อาคารคลังสินคา เปนตน ซ่ึงจะตองไดรับใบรับรองกอนการใชอาคารดังกลาว เพ่ือใหการใช
สอยในพ้ืนที่แตละสวนของอาคาร เปนไปตามที่ไดมีการออกแบบไว ท้ังประโยชนใชสอยและน้ําหนัก
บรรทุกแตละบริเวณในอาคาร โดยควรมีการตรวจสอบเอกสารการรับรองอาคารประกอบ หรือ
ประสานงานนัดหมายเขาตรวจอาคารโรงงาน  กรณีที่อาคารโรงงานอยูระหวางการยื่นคําขอใบรับรอง
อาคาร 

3. กรณี ผูประกอบอุตสาหกรรม ย่ืนคําขอแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม สวนขยาย จะตองนําขอมูลเดิม 
รวมทั้งขอมูลการประมวลผลในการกํากับดูแลกิจการโรงงาน ที่จะเขาตรวจโรงงานในชวงท่ีผานมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

 
การตรวจโรงงาน 
 ประเภทหรือกิจการที่ตองตรวจโรงงาน ในการเริ่มประกอบอุตสาหกรรม เพ่ือเปนมาตรการกํากับดูแลใน
เบื้องตน ในชวงระยะเวลาการเริ่มตนประกอบกิจการ วาเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และมีความเหมาะสม หรือควรมี
มาตรการเพิ่มเติมหรือไมเพียงไร 

1. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ

กิจการโรงงาน 
3. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสีย 
4. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
5. โรงงานประเภทที่ตองมีการจดัการดานกากอุตสาหกรรม 
6. โรงงานประเภทที่มีการเก็บและการใชวตัถุอันตราย เชน วัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด เปนตน 
7. โรงงานที่นําเสนอขอมูล มีขอขัดแยงกับขอมูลเดิมที่ไดรับอนุญาต 
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II. การตรวจโรงงานกรณีท่ีเปนการขยายประกอบอุตสาหกรรม 
 

การประสานงานการตรวจโรงงาน 
 จะตองมีการประสานกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ในการตรวจขอมูลการกํากับดูแลประกอบการ
พิจารณา 

1. รายงานตามมาตรการการตรวจสอบและตดิตามผล ที่ตองจัดสงตามกําหนดเวลา 
2. คุณภาพนํ้าทิ้งจาการประกอบอุตสาหกรรม / ระบบบําบดันํ้าเสีย / รายงานการใชไฟฟา และสารเคมีแต

ละเดือน 
3. การจัดการกากอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรม วามวีิธีการจัดเก็บ การขนสง การกําจัดที่

เหมาะสมเพียงใดในปจจุบัน และหากมีการขยายการประกอบอุตสาหกรรม จะมีปญหาในการปฏบิัติ
หรือไม 

4. การใชระบบสาธารณูปโภค เชน นํ้าประปา ปริมาณน้ําเสียฯ ตองอยูในเกณฑมาตรฐาน ที่สามารถ
ใหบริการไดหากมีการขยายโรงงาน 

5. ขอมูลการประมวลผลในการกํากับดูแลกิจการของโรงงาน ที่จะเขาตรวจโรงงานในชวงที่ผานมา 
 
การตรวจโรงงาน 

กิจการประกอบอุตสาหกรรมที่จะตองมีการตรวจโรงงาน 
1. โรงงานประเภทนโยบาย ตามมาตรา 32 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงาน 
4. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือตองปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียเดิม 
5. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ หรือตองปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ

เดิม 
6. โรงงานประเภทที่มีการเก็บ และใชวัตถุอันตราย 
7. โรงงานประเภทที่ตองมีการจดัการดานกากอุตสาหกรรม หรือตองปรับปรุงสถานที่ / วิธีการเดิม 
8. โรงงานที่นําเสนอขอมูล มีขอขัดแยงกับขอมูลเดิมที่ไดรับอนุญาต 
9. รายงานการตดิตามผลการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีปญหาในทาง

ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการฝาฝนหลักเกณฑ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ หรือไมไดมีการจัดสงรายงานที่
เกี่ยวของตามกําหนดเวลา 
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III. การตรวจโรงงานกรณีท่ีเปนการตออายใุบอนุญาตประกอบอตุสาหกรรม 
 

การประสานงานการตรวจโรงงาน 
 จะตองมีการประสานกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ในการตรวจขอมูลการกํากับดูแลประกอบการ
พิจารณา 

1. รายงานตามมาตรการการตรวจสอบและตดิตามผล ที่ตองจัดสงตามกําหนดเวลา 
2. คุณภาพนํ้าทิ้งจาการประกอบอุตสาหกรรม / ระบบบําบดันํ้าเสีย / รายงานการใชไฟฟา และสารเคมีแต

ละเดือน 
3. การจัดการกากอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรม วามวีิธีการจัดเก็บ การขนสง การกําจัดที่

เหมาะสมเพียงใดในปจจุบัน และหากมีการขยายการประกอบอุตสาหกรรม จะมีปญหาในการปฏบิัติ
หรือไม 

4. การใชระบบสาธารณูปโภค เชน นํ้าประปา ปริมาณน้ําเสียฯ ตองอยูในเกณฑมาตรฐานการบริการของ
นิคมอุตสาหกรรม หรือแหลงรองรับ หรือขอมูลการเปล่ียนแปลงที่จะตองพิจารณาความเหมาะสม 

5. ขอมูลการประมวลผลในการกํากับดูแลกิจการของโรงงาน ที่จะเขาตรวจโรงงานในชวงที่ผานมา 
 
การตรวจโรงงาน 

การตรวจโรงงาน ในการตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม จะตองเขมงวดการตรวจในโรงงาน
ประเภทที ่

1. โรงงานประเภทนโยบาย ตามมาตรา 32 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบ

กิจการโรงงาน 
4. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
6. โรงงานประเภทที่ตองมีการจดัการดานกากอุตสาหกรรม 
7. โรงงานที่นําเสนอขอมูล มีขอขัดแยงกับขอมูลเดิมที่ไดรับอนุญาต 
8. รายงานการตดิตามผลการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีปญหาในทาง

ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการฝาฝนหลักเกณฑ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ หรือไมไดมีการจัดสงรายงานที่
เกี่ยวของตามกําหนดเวลา 
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IV. การตรวจโรงงานกรณีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับโรงงาน 
 
  การตรวจสอบโรงงานกรณีถูกบุคคลรองเรียนจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่การประกอบกิจการโรงงาน
กอใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญ หรืออันตรายตอบุคคล หรือทรัพยสินในโรงงาน หรือบุคคลหรือทรัพยสินและ
ส่ิงแวดลอมที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีบุคคลสงสัยวาโรงงานตั้งและประกอบกิจการโดยไมมีใบอนุญาต หรือ
ใบรับแจงตามกฎหมายโรงงาน ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 

1. การรับเรื่องรองเรียน 
 1.1 ขอรองเรียนอาจผานไปยังหนวยงานโดยตรง เชน ผูเดือนรอนรองเรียนทางจดหมายหรือดวยตนเอง 
 ผานผูอํานวยการสํานักงานนิคมหรือสํานักงานใหญ  กนอ.  
 ทางโทรศัพท   ตูรับฟงความคิดเห็นรวมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 Webboard บน website และ Webboard  ทาง Intranet ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 1.2 ขอรองเรียนอาจผานจากหนวยงานราชการอื่น เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 จากสื่อมวลชนตางๆ เชน วทิยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 

 
2. การสอบถาม  และรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

2.1 กรณีผูเดือดรอนมาดวยตนเอง หรือรองเรียนทางโทรศัพท ใหใชแบบฟอรมรับเร่ืองรองเรียน โดยกรอก
ขอมูลใหครบถวนที่สุดเทาที่จะสามารถทําได โดยเฉพาะแผนที่ตั้งโรงงานและบานผูรองเรียนตองชัดเจน ลักษณะ
ความเดือนรอน และชวงเวลาที่ไดรับความเดือนรอน จุดที่เกิดปญหาหรือบริเวณที่มีการกระทําใหเกิดความเดอืน
รอน เปนตน 
 2.2 แฟมประวตัิโรงงานทั้งหมด เพ่ือทราบถึงสถานภาพของโรงงาน เชน ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณที่ใชขบวนการผลิต ชนิด และจํานวนสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช ชนิดของ
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ หรือทางน้ํา ฯลฯ  
 2.3 ตรวจสอบประวัติ ขอมูลโรงงานวาเคยถูกรองเรียนหรือไม จากแฟมเร่ืองเดิม (ถามี) ตลอดจนประวัติ
การรองเรียนและการแกไขปญหา เปนตน 

 
3. การเตรียมเอกสารและเครื่องมือ 

3.1 บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที ่
 3.2 พระราชบัญญัติโรงงาน (พ.ศ.2535) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตางๆ 
 3.3 แบบตรวจโรงงาน 
 3.4 แบบสอบถามผูอยูใกลเคียง 



 

กองบริการธุรกจิอนุญาตผูประกอบการ 

13

 3.5 บันทึกขอเท็จจริง 
 3.6 ใบขอใชรถยนตของราชการ 
 3.7 เครื่องมือท่ีจําเปนตางๆ เชน สายวัดระยะ กลองถายรูป เครื่องวัดความดังของเสียง ขวดเก็บตัวอยางน้ํา
ทิ้ง เปนตน 

 
4. การตรวจสอบโรงงาน 

 4.1 กรณีทราบขอมูลชัดเจนใหตรวจสอบตําแหนงที่ไดรับผลกระทบ (บานผูรอง) เพ่ือใหทราบวามีปญหา
ตามการรองเรยีนหรือไม  และสาเหตุของปญหาเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานสวนใด 
 4.2 กรณีขอมูลมีชัดแจง ใหสํารวจรอบๆ บริเวณโรงงานเพื่อใหทราบวาสวนใดของการประกอบกิจการ
ของโรงงาน ที่กอเหตุเดือนรอนตามการรอนเรียน 
 4.3 อาจจะทาํการสอบถามผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงาน เพ่ือใหทราบขอมูลผลกระทบที่ไดรับจากโรงงาน 
 4.4 เขาตรวจสอบโรงงาน โดยแสดงบัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาท่ีเมือ่ไดรับการรองขอ 
 4.5 ในกรณีที่ผูรองเรียนไมแจงใหทราบชดัเจนวา โรงงานที่กอเหตุเดือดรอนคือโรงงานอะไร บอกขอมูล
เพียงกวางๆ ทาํใหไมสามารถคนหาขอมูลจากเรื่องเดิมของโรงงานไดเมื่อไปตรวจจนสามารถระบไุดวาโรงงานใด
เปนโรงงานที่กอเหตุเดือดรอน แลวใหขอเอกสารจากโรงงานตามประเภทของกิจการนั้นๆ ซ่ึงโรงงานจาํเปนตองมี
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
  4.5.1 ใบอนุญาตหรือใบรับแจงฯ เงื่อนไขในใบอนุญาต สิทธิเดิมของเครื่องจักร 
  4.5.2 เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมประจาํหมอไอนํ้า 
  4.5.3 เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมและปฏิบัติงานประจาํระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
  4.5.4 เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมดูแลการใชสารกัมมันตรังสี 
  4.5.5 เอกสารหลักฐานการจดมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียประจาํวัน 
  4.5.6 เอกสารหลักฐานการใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  4.5.7 เอกสารหลักฐานการวาจางผูอ่ืนกําจดักากของเสีย 
     ฯลฯ 
 

4.6 ตรวจสอบขั้นตอนขบวนการผลิต 
 
 
 

เพ่ือจะไดทราบวาในขั้นตอนใดของขบวนการผลิตที่มีสภาพอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอน หรือเหตุอันตราย 
โดยควรเนนใหนํ้าหนักความสําคัญตามประเด็นขอรองเรียน เชน กรณีการรองเรียนเรื่องกล่ินเหม็น ผูตรวจสอบ

การรับวัตถุดิบ การเก็บวัตถุดิบ การผลิต การเก็บสินคา 
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จะตองหาสาเหตุของการเกิดกล่ินเหม็นรบกวนวาจะเกิดในสวนใดของขบวนการผลิตไดบาง และโรงงานมีวิธีแกไข
ปญหาดังกลาวหรือไมอยางไร 
 4.7 การตรวจสอบอาคารโรงงาน 
  4.7.1 ตรวจสอบวาอาคารโรงงานมีลักษณะเปนไปตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับอนุญาตหรือ
ไดรับแจงไวหรือไม และมีการประกอบกิจการ การติดตั้งเคร่ืองจักรตามชั้นของอาคารที่ไดรับอนุญาตหรือรับแจง
ไวหรือไม 
  4.7.2 ตรวจสอบวาอาคารโรงงานมีการ ขยาย/ตอเติม จนเขาขายตองดําเนินการขออนุญาตโรงงาน
ตาม ม.18 หรือตองแจงใหเจาหนาท่ีทราบ ภายใน 7 วัน ตาม ม.19 หรือไม 
  4.7.3 ตรวจสอบวา สภาพโดยทั่วไปของโครงสรางอาคารโรงงานมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
หรือไม โดยอาจพิจารณาจากการแตกราว วิบัติ ของโครงสรางที่สําคัญ เชน เสา ผนัง หรือการทรุดตัวของอาคาร 
ฯลฯ 
  4.7.4 ตรวจสอบวาอาคารโรงงานมีการระบายอากาศ ประตูทางออกฉุกเฉินบันได ระยะด่ิงระหวาง
พ้ืนถึงเพดาน ลักษณะความมั่นคงแข็งแรงของพื้นอาคาร พ้ืนที่ปฏิบัติงานแสงสวาง ฯลฯ วามีลักษณะเปนไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวดที่ 1 ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2512) หมวด 2 ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 หรือไม 
 4.8 การตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ 
  4.8.1 ตรวจสอบวาเครื่องจักรอุปกรณ มีขนาดกําลังแรงมาเทาใด  เพ่ิมขึ้น ลดลงจากสิทธิเดิมที่
ไดรับอนุญาต จนเขาขายตองขออนุญาตขยายโรงงานหรือไม (ตาม ม.18) หรือมีเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เขาขาย
ตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่ทราบภายใน 7 วันหรือไม 
  4.8.2 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การเกิดการสั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุรบกวน การ
ปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องยก เครื่องลําเลียง วัสดุ สายไฟฟา ทอไอนํ้า หรือวัตถุ
อันเปนส่ือสงกําลังในโรงงาน วามีการปฏบิัติใหถูกตองปลอดภัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวดที่ 2 
ออกตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 และตามประกาศ อก. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2514) ออกตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ.2512 
หรือไม 
  4.8.3 ตรวจสอบหมอไอนํ้า ถังความดัน หมอตมของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน ระบบเครื่องทํา
ความเย็น ถังปฏิกิริยา วามีรายละเอียด ชนิด ขนาด จํานวนเทาไร ไดผานการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยจาก
วิศวกรประจาํปแลวหรือไม ชื่อและทะเบียนเลขท่ีของผูควบคุมประจาํ ชื่อและทะเบียนเลขที่ของวิศวกร
ผูอํานวยการใช (กรณีหมอไอนํ้ามีขนาดกําลังผลิตไอนํ้าต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป) นอกจากนี้ตองตรวจสอบ
ดวยวาการใชหมอไอนํ้ามีอุปกรณปองกันอันตรายตามประกาศ อก. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2528) ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ.2512 ครบถวน ถูกตองหรือไม 
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  4.8.4 ตรวจสอบการใชภาชนะบรรจุวัตถุอนัตรายหรือของเหลวที่อาจทาํใหเกิดอันตรายแกบุคคล 
สัตว พืช ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม ขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป วามีขนาด จํานวนเทาไร มีการสรางเข่ือน
กําแพงคอนกรีตโดยรอบที่มีขนาดสามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวได  เพ่ือปองกันแพรกระจาย หรือมี
สายลอฟากรณีตั้งอยูในที่โลงแจงหรือไม เปนตน ทั้งน้ีใหพิจารณาโดยเปนไปตามหลักเกณฑกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2535) หมวดที่ 2 ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และประกาศ อก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) หมวดที่ 13 ออก
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2512 
  4.8.5 ตรวจสอบการเก็บและการใชวัตถุอันตราย วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวตัถุอ่ืนที่อาจ
เปนอันตรายหรือที่อาจทาํใหเกิดฝุนละออง ความรอน แสงหรือเสียง ซ่ึงเปนอันตรายในการปฏิบัติงาน กับวิธีการ
ปองกันและเครื่องปองกันอันตรายของคนงานวาไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ตามประกาศ อก. ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2514) หมวดที่ 13 ออกตาม พ.ร.บ. โรงาน พ.ศ.2512 โดยถูกตองครบถวนหรือไม 
 4.9 การตรวจสอบความปลอดภัยและสุขอนามัย 
  4.9.1 ตรวจสอบการปองกันอันตรายสวนบุคคลของคนงาน ที่ทํางานในบริเวณที่อาจเปนอันตราย
ตางๆ เชน หมวกปองกันอันตราย แวนตา กระบังหนา ที่อุดหู เครื่องปนกันหู ถุงมือ รองเทา ฯลฯ วามีความ
เหมาะสมตอภารกิจของคนงานในแตละหนาที่หรือไม โดยใหพิจารณาหมวดที่ 12 ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2512 
  4.9.2 ตรวจสอบการใชเครื่องดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยวามีจาํนวน ชนิด และสภาพของ
เคมีภัณฑ เปนไปตามหลักเกณฑ ประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2512) หมวดที่ 4 ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2512 
โดยถูกตองหรือไม 
  4.9.3 ตรวจสอบการมีและใชสัญญาณแจงเหตุอันตรายวามีจํานวน ชนิด และสภาพการใชงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ ประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2512) หมวดที่ 3 ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2512 โดยถูกตอง
หรือไม 
  4.9.4 ตรวจสอบดานสุขอนามัยตางๆ เชน เครื่องมือในการปฐมพยาบาล สวม ปสสาวะ นํ้าสะอาด
สําหรับด่ืม และการจัดโรงงานใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก รกรุงรังวาเปนไปตามหลักเกณฑประกาศ อก. ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2512) หมวดที่ 8, 9, 10 และประกาศ อก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) หมวดที่ 11 ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2512 โดยถูกตองครบถวนหรือไม 
 4.10 การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมตางๆ 
  4.10.1 ตรวจสอบการกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และวัสดุที่ไมใชวามีลักษณะ ชนิด และปริมาณเทาไร จุด 
แหลง ขั้นตอนในขบวนการผลิตที่เกิดส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใชคืออะไร ทางโรงงานมีวิธีการกําจัดอยางไร ทั้งน้ี
เปนไปตามหลักเกณฑประกาศ อก. และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ โดยถูกตองหรือไม 
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  4.10.2 ตรวจสอบเก่ียวกับการแกไขปญหามลพิษทางน้ํา พิจารณาดูวาจดุที่กอปญหา มลพิษ มีวิธี
ปองกัน บําบัดหรือกําจัดมลพิษหรือไมอยางไร ระบบบําบัดฯ ใชงานไดดีหรือชํารุด ตัวอยางเชน การตรวจสอบ
เกี่ยวกับแกปญหามลพิษทางนํ้าโดยตองรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จําเปน เชน ปริมาณน้ําทิ้งจากการประกอบกิจการ นํ้า
ทิ้งจากสวนอื่นของโรงงาน ชนิดของระบบบําบัด สภาพของระบบบําบัด แหลงรองรับนํ้าท้ิง โรงงานมีการ Bypass 
นํ้าเสียหรือไม ช่ือ/เลขทะเบียนผูควบคุมดูแลระบบ ชื่อ/เลขทะเบียนผูปฏิบัติงานประจําเครื่อง ตลอดจนแสดง
แผนภาพระบบบําบัด จุดเก็บตัวอยางนํ้าทิง้ เปนตน ทั้งน้ีพิจารณาตามหลักเกณฑประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) 
ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2540 เร่ืองกําหนด
คุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานที่มีความแตกตางจากที่กําหนด ประกาศ อก. ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2527) 
ประกาศ อก.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ซ่ึงออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2512 และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ 
  4.10.3 ตรวจสอบเก่ียวกับการแกปญหามลพิษทางอากาศ โดยตองพิจารณาวาชนิดของมลสารที่
ระบบออกเปนชนิดใด เปนปญหาฝุนละออง กล่ิน ไอสารเคมี ฯลฯ มีแหลงกําเนิดจากจุดใด หรือเครื่องจักรใด มีการ 
Bypass หรือรั่วไหลหรือไม ดูแลระบบหรือไม ตลอดจนแผนภาพแสดงระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จุดเก็บ
ตัวอยางหรือจดุเจาะปลอยเพ่ือใชในการตรวจวัด เปนตน ท้ังน้ีพิจารณาตามหลักเกณฑ ประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2536) และประกาศ อก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ 
  4.10.4 ตรวจสอบเกี่ยวกับปญหาการกอเหตุเดือนรอนรําคาญทางดานเสียง ความสั่นสะเทือน วา
เกิดจากแหลง/เครื่องจักรใด มาตรการแกไขทางวิศวกรรม จะดําเนินการไดโดยวิธีใด ทั้งน้ีพิจารณาตามประกาศ อก. 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) หมวด 12 และหมวดที่ 14 ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2512 
 
 5.  การประเมินผลการตรวจโรงงาน 
  ใชขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบโรงงาน เทียบกับมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่มีอยู เชน  
ปญหาเสียงดัง -  ใชเครื่องวัดระดับเสียง วัดแลวเทียบกับมาตรฐานระดับความดังเสียง ตามประกาศของ อก. และ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทีจ่ะประกาศใชในอนาคต 
 
ปญหานํ้าเสีย -  เก็บนํ้าสงวิเคราะหเทียบกับมาตรฐานน้ําทิ้งตามประกาศ อก. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525), ฉบับที่ 22 
(พ.ศ.2528), ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2540 เร่ืองกําหนด
คุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจากที่กําหนด และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ 
 
ปญหาอากาศเสีย -  ตรวจสอบดวยตาและการสัมผัสกลิ่น และขอความรวมมือ สส. เก็บตัวอยางอากาศเพื่อวิเคราะห
เทียบกับมาตรฐานตามประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2540) และประกาศ มท. ตอไป 
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 6.  การจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
  ใหรายงานโดยสรุปใหไดวาโรงงานกอเหตุเดือนรอนหรือไม โดยใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
  6.1  การใชอาคารโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณเหมาะสมเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต
ไวหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงใหรายงานดวยวา ขยายอาคาร ตอเตมิอาคาร เพ่ิมลด กําลังเครื่องจักร เปลี่ยนแปลง
ชนิดของเครื่องจักร เขาขายตองขออนุญาตขยายโรงงาน หรือตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาท่ีทราบหรือไมอยางไร
บาง รวมทั้งระบุดวยวาส่ิงที่โรงงานเปลี่ยนจะสงผลกระทบจนกอปญหาใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือไม อยางไร 
  6.2  การประกอบกิจการโรงงาน กอเหตุเดือดรอนรําคาญในลักษณะใด ฝุน กลิ่น ไอสารเคมี เสียง
ดัง ความสั่นสะเทือน นํ้าทิ้ง เน่ืองจากสาเหตุใด เชน โรงงานไมเปด เดินเครื่องระบบบําบัด มีการ Bypass นํ้าเสีย 
หรือระบบบําบัดฯ ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน 
  6.3  รายงานวาการประกอบกิจการตามขอ 6.1 และขอ 6.2 เปนการประกอบกิจการที่ฝาฝนขอ
กฎหมายโรงงานมาตรฐานใดมีความผิดมาตราใด และเสนอดําเนินการอยางไร 
  6.4  สมควรตองประสานงานรวมกับหนวยงานอ่ืนในสังกัดหรือนอกสังกัด เพ่ือรวมพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้งหรือไมอยางไร 
  6.5  รายงานผลอื่นๆ ที่จําเปน 
  6.6  ใหแจงผลดําเนินการใหผูเก่ียวของทราบ เชน ผูรองเรียนที่แจงชื่อท่ีอยู ส่ือมวลชน หนวยงาน
ราชการอ่ืน ทราบแลวแตกรณี 
 
หมายเหต ุ

การตรวจสอบโรงงานกรณีที่ถูกรองเรียนใหระมัดระวังในเรื่องตางๆ ตอไปน้ี 
1. อยาแจงผลรองเรียนกับบุคคลทางโทรศัพท โทรสาร 
2. อยางนําผูรองเรียนและเจาของโรงงานที่ถูกรองเรียนพบปะเจรจากันโดยตรง เพราะวาจะเกิดเรื่องขึ้นได 

(ในอดีตพนักงานเจาหนาที่เคยถูกฟองรองมาแลว) 
3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเปนกลางภายในกรอบของกฎหมาย 
4. ในกรณีโรงงานที่ถูกรองเรียนอาจไมใชโรงงงานที่กอเหตุเดือนรอนก็ได (ใหตรวจสอบโรงงานที่อยู

ใกลเคียงดวย โดยพิจารณาจากการรองเรียนวาเปนเรื่องใด) 
5. การตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีมีโรงงานอื่นตั้งอยูใกลเคียงกับโรงงานที่ถูกรองเรียน ใหตรวจสอบ

โรงงานที่อยูใกลเคียงโรงงานที่ถูกรองเรียนนั้นดวย (เพราะวาในอดีตพนักงานเจาหนาที่เคยถูกฟองรอง
ฐานเลือกปฏิบัติมาแลว) 

6. กรณีมีการสั่งการตาม ม.39 เมื่อโรงงานปรับปรุงแกไขถูกตองตามคําส่ังปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือผูไดรบัมอบหมายมีคําส่ังใหประกอบกิจการโรงงานเสียกอนจึงจะประกอบกิจการตอไปได 

7. รายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการตรวจเรื่องรองเรียน 
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7.1 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับโรงงาน 
7.2 ระบบบําบัดนํ้าทิ้ง การเก็บตวัอยางน้ํามาวิเคราะห และคาที่ควรวิเคราะหในน้ําทิ้งของโรงงานบาง
ประเภท 
7.3 ประเภทการประกอบกิจการตางๆ ระบบขจัดมลพิษทางอากาศ และการเจาะปลองระบายอากาศ
เพ่ือติดตั้งเครื่องมือวิเคราะหอากาศ 
7.4 รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนประจําเดือนจาก กปส. สผก., ฝอน., ฝอร., สทร. 
และ สนพ.   ตามมติที่ประชมุผูบริหารระดับสูงคร้ังที่ 9/2549   วันที่ 25 กันยายน 2549   ใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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การตรวจโรงงานและการสั่งการ 
โรงงานที่ประกอบกิจการ กอเหตุเดือดรอนหรือกอใหเกดิมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานเจาหนาที่ 
ออกตรวจโรงงาน 

พบปญหารุนแรงหรือ 
รายแรงใชหรือไม

ผูประกอบการดําเนินกิจการ 
กอใหเกิดอันตราย ความ
เสียหาย/ความเดือดรอน 

ไมรายแรง 

ผูประกอบการดําเนินกิจการ 
กอใหเกิดอันตราย ความ
เสียหาย/ความเดือดรอน 

รายแรง 

ส่ังหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมด 

หรือบางสวน 

ส่ังการใหมีการปรับปรุงแกไข 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ดําเนินการปรับปรุง 
แกไขภายในเวลาที่กําหนด

หรือไม 

อนุญาตให 
เปดดําเนินการตอไปได 

ผูประกอบการ 
เปดดําเนินการตอไปตามปกติ 

ส่ังปดโรงงาน 
เพิกถอนใบอนุญาต 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 
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ข้ันตอนงานตรวจโรงงานรองเรียน 
 

กิจกรรม การดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
  ผูมี

อํานาจ. 
พนักงาน
เจาหนาที่ 

อ่ืนๆ  

1.  รับเรื่องรองเรียน 
 
2.  มอบหมายงาน 
 
 
3.  ตรวจโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  เสนอความเห็น 
 
 
5.  การพิจารณาของผูมี

อํานาจสั่งการ 
 
 
 
 
 
6.  บันทึกขอมูล 

1. ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน 
 
1. มอบหมายงานให พนักงานเจาหนาที่

ดําเนินการ 
 
1.  ตรวจสอบ พรบ. โรงงาน และกฎ

กระทรวงฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
2. ตรวจสอบระบบบําบัด (นํ้า และ/หรือ

อากาศ และ/หรือกากอุตสาหกรรม) 
3. เก็บตัวอยางนํ้า และ/หรืออากาศ และ/

หรือกากอุตสาหกรรม 
4. สงตัวอยางมลสารทําการวิเคราะห

คุณภาพ 
 
1. ทําหนังสือเสนอความเห็นตอผูมี

อํานาจฯ 
 
1. ส่ังปรับปรุงแกไข (ม.37) 
2. ส่ังหยุด/ปรับปรุง/ (ม.39 ว.1) 
3. ปดโรงงาน (ม.39 ว.3) 
4. สงเรื่องให สํานักกฎหมายพิจารณา

ดําเนินคดี 
5. ลงนามในหนังสืออ่ืนๆ 

 
1. รวบรวม และบันทึกขอมูลใน

ทะเบียนประวัติโรงงาน 
2. เก็บเรื่องรอติดตามผล 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- เสนอ ผูวาการ 
กนอ. พิจารณา
ลงนาม 

 
หมายเหต ุ กรณีมีการสั่งการหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ฝายโรงงานอุตสาหกรรมตองสงสําเนาแจงให กรอ. ทราบดวย 
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V. การตรวจโรงงานกรณีฉุกเฉิน 
 การตรวจโรงงานกรณีฉุกเฉินใหพิจารณาขอมูลเบื้องตนของโรงงานกับขอมูลรายงานการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติภัยในนิคมอุตสาหกรรมหรือบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมที่ไดรับรายงานตามคําสั่งการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 66/2545 เรื่อง การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติภัยในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
บริเวณทาเรืออุตสาหกรรม  ตามแบบฟอรม กนอ. EMER01 และ กนอ. EMER02 ประกอบการพิจารณาควบคูกับ
แนวทางการตรวจสอบโรงงานในกรณีปกติได 
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หลักเกณฑการพิจารณา 
1. พิจารณาสถานะและสาระของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนจริงกับส่ิงที่ผูประกอบการไดรับอนุมัติให

ดําเนินการ 
2. พิจารณาหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง เชน สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ , สําเนาโฉนดที่ดิน , ผัง

แมบท , ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานวาเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหใชทีดิ่นและประกอบกิจการ 
จาก กนอ. หรือไม มีเงื่อนไขที่ตองพิจารณาเปนพิเศษหรือไม อยางไร ฯลฯ 

 

วิธีการดําเนินการ 
1. พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับโรงงานและเครื่องจักรตามที่เกิดข้ึนจริงกับกฎกระทรวงฉบับ 

ท่ี  2   ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกลาว  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมที่วาดวยหนาที่ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2512 (เฉพาะที่มีผลบังคับใชตามมาตรา 68 แหง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)  
ประกาศเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ 

2. พิจารณาประเภทกิจการ และกระบวนการผลิต ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต โดยประมวลผลจากการ
อนุญาตครั้งแรก  สวนขยาย  หรือสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกอนการตออายุใบอนุญาตฯ โดยการ
เปรียบเทียบกับส่ิงที่ผูประกอบการไดดําเนินการไปจนถึงปจจุบัน 

3. พิจารณารายละเอียดการผลิตทั้งในสวนของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ และสวนของกรรมวิธีการผลิตและกําลัง
การผลิต  โดยการเปรียบเทียบกับส่ิงที่ผูประกอบการไดดําเนินการไปจนถึงปจจุบัน 

4. ลักษณะอาคารโรงงาน อาคารโรงงานตามที่เกิดขึ้นจริงที่จะใชในการประกอบกิจการตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และตามขอ 5 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังน้ี 

   การอนุญาตกอสรางอาคารและการรับรองการใชอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   อาคารที่จะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จะตองปฏิบัติใหถูกตองตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 โดยจะตองไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารจาก กนอ.  
   การใชอาคาร  อาคารประเภทควบคุมการใชตามที่กําหนดไวใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ที่ระบุไว
ในใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารโรงงาน จะตองไดรับการรับรองวามีการกอสรางถูกตอง
ตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตการใชอาคาร สอดคลองตามท่ีไดรับอนุญาต โดยไดรับใบรับรองการใชอาคารจาก 
กนอ.  
   พิจารณาความเหมาะสมของอาคารโรงงาน และสถานที่ปฏิบัติงานมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและ
พอเพียงที่จะประกอบกิจการนั้นๆ  การระบายอากาศ  ประตู  หรือทางออกฉุกเฉิน  บันได  พ้ืนที่ปฏิบัติงาน  วัตถุที่
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ใชในการกอสราง  ลิฟต  สายลอฟา  ที่เก็บรักษาวัตถุหรือส่ิงของที่อาจจะเกิดอันตราย  หรืออัคคีภัย  หองสวม  ที่
ปสสาวะ  และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย 

5. เร่ืองเครื่องจักร อุปกรณ หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงานตามที่เกิดข้ึนจริงเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตไว 
    พิจารณาความเหมาะสมเกีย่วกับเคร่ืองจักร เครื่องอุปกรณ หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงานตามขอ 6 แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พรบ. พ.ศ. 2535 เชน ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในการใช
งาน มีอุปกรณความปลอดภยัและสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด    ความสั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวนผูอยูอาศัย
ใกลเคียง  อันตรายจากสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร  อันตรายจากหมอไอนํ้า หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน เคร่ืองอัดกาซ ถังปฏิกิริยา และระบบทอ เครื่องจักรหรือภาชนะที่ทํางานสนองกัน ภาชนะบรรจุที่มีความ
กดดันตางจากบรรยากาศ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เครื่องยก เครื่องลําเลียง เปนตน 
   ประเมินกําลังแรงมาเครื่องจกัร ที่แสดงไวในแบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ตามหลักเกณฑและ
วิธีการกับส่ิงของท่ีไดติดตั้งไวแลวเปรียบเทียบขอมูลที่ไดดําเนินการติดตั้งจริงและสอดคลองกับขอมูลที่ไดรับ
อนุญาตไว 

6. เร่ืองมาตรการควบคุม การปลอยเสียง / มลพิษ (นํ้าเสีย, อากาศเสีย, ขยะอุตสาหกรรม)  
    การพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และคําอธิบายการบําบดันํ้าเสียกับสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู ณ 
เวลาตรวจโรงงาน 

(1)  กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และผลผลิตเปนขั้นตอน พรอมทั้งแสดงใหทราบวานํ้าเสียจาก 
      กรรมวิธีการผลิตมีคุณสมบัติอยางไร และออกจากจุดใดบาง 
(2)  คุณสมบัติของนํ้าเสียรวมที่ออกจากกรรมวิธีการผลิต เชน BOD , COD , Ph , Solids (SS,    
       VS, TS) N P Hg Ni Cr  เปนตน 
(3)  ปริมาณนํ้าเสียตอหนวยผลิต 
(4)  ปริมาณนํ้าใช และอัตราการไหลของน้ําเสียตอช่ัวโมง หรือตอวัน และชวงเวลาการทิ้งนํ้าเสีย 
(5)  กรรมวิธีการบาํบัดนํ้าเสียเปนข้ันตอน 
(6) รายละเอียดการคํานวณและที่มาของคาตางๆ ในการออกแบบกรรมวิธีการบาํบัดนํ้าเสีย    
      ของโรงงาน 
(7)  แบบแปลนการกอสรางของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(8)  เอกสารอางอิงของการคํานวณ 
(9)  ลายเซ็นของวิศวกรผูออกแบบ และวงเล็บดวยตัวบรรจง พรอมดวยเลขทะเบียนใบ  
      ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ลายเซ็นของผูรับใบอนุญาตฯ และประทับตราเปนสําคญั ทั้งใน 
      รายการคํานวณและแบบแปลน 
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 ในการพิจารณา ถาระบบการบําบัดนํ้าเสียตามแบบแปลนที่เสนอไดมีการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร 
หรือบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา จะไดรับการพิจารณารวดเร็วโดยเจาหนาที่จะไมตรวจสอบรายละเอียดซํ้าอีก 
        การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และคําอธิบายการบําบัดมลพิษทางอากาศกับการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง 

(1)  กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และผลผลิตเปนข้ันตอน พรอมทั้งแสดงใหเห็นวาปญหาหรือชนิด 
ของมลภาวะ เชน ฝุนละออง กลิ่นเหม็น กาซพิษ ฯลฯ จากกรรมวิธีการผลิต และจากจุดใดบาง 

(2)  คุณสมบัติของสารตางๆ ที่ทําใหเกิดมลภาวะ 
(3)  กรรมวิธีการขจัดมลภาวะเปนข้ันตอน 
(4)  รายละเอียดการคํานวณและที่มาของคาตางๆ ในการออกแบบระบบขจัดส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
(5)  เอกสารอางอิงของการออกแบบคํานวณ  

 ในการพิจารณา  ถาระบบการบําบัดมลพิษตามแบบแปลนที่เสนอไดมีการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร 
หรือบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา จะไดรับการพิจารณารวดเร็วโดยเจาหนาที่จะไมตรวจสอบรายละเอียดซํ้าอีก 
         การพิจารณาการกํากับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงาน โดยการตรวจสอบการแจงรายละเอียด 
ปริมาณ และวธีิกําจัดของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ มีความสมเหตุสมผลและเปนไปได             

7. เร่ืองโรงงานที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โรงงานที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2535  ตองเสนอ
มาตรการจัดการสิ่งแวดลอม ตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขในการอนุญาตมาประกอบการพิจารณาดวย  

8. เร่ืองโรงงานที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
โรงงานที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2542)   ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  ตองเสนอรายงานดังกลาว ตามทีกํ่าหนดไวในเงื่อนไขแนบทาย
ใบอนุญาตฯ มาประกอบการพิจารณาดวย 

9. พิจารณาเงื่อนไขที่กําหนดไวใหผูประกอบอุตสาหกรรมตองปฏิบัติเปนพิเศษในการอนุญาต    กรณี
เห็นสมควรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขใหเหมาะสมเพื่อใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติในการประกอบ
กิจการ ก็ใหมีหนังสือส่ังการและบันทึกเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไวในเงื่อนไขในการ
อนุญาตใหสอดคลองกัน  
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แบบฟอรมการตรวจโรงงาน 
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สรุปรายงานตรวจโรงงาน 

1. ผูประกอบอุตสาหกรรม ___________________________ ทะเบียนผูประกอบอุตสาหกรรม ______________ 
ประกอบกิจการ __________________________________________________________________________ 
ประเภทหรือชนิดโรงงาน   ลําดับที่ ___________________________________________________________ 
นิคมอุตสาหกรรม ___________________________________________ เขต _________________________ 
แปลงที่ดิน ______ เน้ือที่ _________ ไร __________ งาน ___________ ตารางวา/ ___________ ตารางเมตร 

2. การดําเนินการ    (   ) ตรวจการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม    
(   ) ตรวจการขยายโรงงาน  
(   ) ตรวจการตออายุ      
(   ) ตรวจติดตามการดาํเนินงาน    
(   ) ตรวจการรองเรียน    
(   ) ตรวจกรณีฉุกเฉิน    
(   ) อื่น ๆ _____________________________________________________________ 

3. เอกสารที่อางถึง _________________________________________________________________________ 
4. วันที่เขาตรวจโรงงาน _______________________________   เวลา __________ น.   ถึงเวลา __________ น. 
5. รายงานการตรวจ/สรุปผลการตรวจ   _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
6. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ   __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
7. วันที่/กําหนดเวลาที่ตองติดตามผลครั้งตอไป ___________________________________________________ 

ลงช่ือ _______________________ 
(  ________________________   ) 

ผูประกอบอุตสาหกรรม 
ตําแหนง ____________________ 
วันที่ _______________________ 

ลงชื่อ ________________________ 
(  __________________________   ) 

พนักงานเจาหนาที่นิคม ฯ 
ตําแหนง ______________________ 
วันที่ _________________________ 

ลงชื่อ _______________________ 
(  ________________________   ) 

พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจ 
ตําแหนง _____________________ 
วันที่ ________________________ 
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
รายงานตรวจโรงงาน 

ชื่อผูประกอบกิจการ ___________________________________ ทะเบียนผูประกอบอุตสาหกรรม ____________ 
ประกอบกิจการ _____________________________________________________________________________ 
ประเภทหรือชนิดโรงงาน   ลําดับที่ ______________________________________________________________ 
นิคมอุตสาหกรรม ___________________________________________ เขต _____________________________ 
แปลงที่ดิน ______ เน้ือท่ี ___________ ไร ____________ งาน ___________ ตารางวา/ ___________ ตารางเมตร 
ที่ตั้งโรงงาน ________________________________________________________________________________ 
ที่ตั้งสํานักงาน _______________________________________________________________________________ 
 

ตรวจโรงงาน   เพื่อ 
(   ) ตรวจการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม    (   ) ตรวจการขยายโรงงาน  (   ) ตรวจการตออายุ     
(   ) ตรวจติดตามการดาํเนินงาน      (    ) ตรวจการรองเรียน     (   ) ตรวจกรณีฉุกเฉิน    
(   ) อื่น ๆ __________________________________________________________________________________ 
 
1. สถานที่ประกอบกิจการ ลักษณะอาคารโรงงานและบริเวณภายในอาคาร 

1.1 เจาของที่ดิน   (   ) เปนของตนเอง   (   ) เปนของบุคคลอื่น ระบุ __________________________________ 
1.2 เจาของอาคาร (   ) เปนของตนเอง   (   ) เปนของบุคคลอื่น ระบุ __________________________________ 
1.3 อาคารในแปลงที่ดิน (ระบุชนิดของโครงสรางและจาํนวนอาคาร) ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

1.4 อาคารที่ติดตั้งเคร่ืองจักรและประกอบกิจการอุตสาหกรรม จํานวน _______ หลัง 
1.5 ความสูงเฉลี่ยของอาคารโรงงาน _______ เมตร 
1.6 บริเวณหรือหองทํางานเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม (   ) มีความเหมาะสม    (   ) ไมเหมาะสม    
 (   ) เพียงพอ   (   ) ไมเพียงพอ   (     ) อื่น ๆ ระบุ _____________________________________________ 
1.7 พ้ืนอาคาร ที่ปฎิบัติงานและวตัถุท่ีใชในการกอสราง 

รายการ ความเหมาะสม ความมั่นคงแขง็แรง อื่น ๆ (ระบุ) 
1 พ้ืนอาคาร (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
2 ที่ปฎิบัติงาน (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
3 วัตถุที่ใชในการกอสราง (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
4 อื่น ๆ (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
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1.8 การระบายอากาศ/แสงสวาง/ทางเดิน 
รายการ ความเหมาะสม ความเพียงพอ อ่ืน ๆ (ระบุ) 

1 การระบายอากาศ (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
2 แสงสวาง (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
3 ทางเดิน (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
4 อื่น ๆ (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  

 
1.9 ขนาดและจาํนวนประตูฉุกเฉิน ___________________________________________________________ 
1.10 ขนาด ลักษณะและจาํนวนบันไดระหวางช้ัน  

ลักษณะบันได ขนาด จํานวน อื่น ๆ (ระบุ) 
1     
2     
3     
4     

 
1.11 หองสวม ที่ปสสาวะและสถานที่ทําความสะอาดรางกาย 

 รายการ ความเหมาะสม ความเพียงพอ อื่น ๆ (ระบุ) 
1 หองสวม (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
2 ที่ปสสาวะ (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
3 สถานที่ทําความสะอาดรางกาย (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  
4 อื่น ๆ (   ) มี   (   ) ไมมี (   ) มี   (   ) ไมมี  

 
1.12 การเก็บรักษาวัตถุหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงาย __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
1.13 อื่น ๆ ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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2. ขอมูลการผลติ 
 จํานวนคนงาน     ชาย ________ คน     หญิง ________ คน     รวมคนงาน __________ คน 
 เวลาทาํงาน  

 

 วัตถุดิบ 

  

 ผลิตภัณฑ 

 

 ผลิตผลพลอยได 

 กะ ต้ังแตเวลา ______ น. จนถีงเวลา ______ น. จํานวนชั่วโมง 
1 ปกติ    
2 ที่ 2    
3 ที่ 3    
4 อื่น ๆ    

 ช่ือ ปริมาณการใชเฉลี่ย 
(ชิ้นหรือตัน/ป) 

แหลงที่มา หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     

 ชื่อ ปริมาณการผลิตเฉล่ีย 
(ชิ้นหรือตัน/ป) 

แหลงท่ีจําหนาย หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     

 ชื่อ ปริมาณการผลิตเฉล่ีย 
(ชิ้นหรือตัน/ป) 

แหลงท่ีจําหนาย หมายเหตุ 

1     
2     
3     
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 กรรมวิธีการผลิต   แนบเอกสารแผนภาพแสดงลําดับการทํางาน/ข้ันตอนการเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมหรือ
อันตราย   จํานวน __________ หนา 
 
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. เครื่องจักร อุปกรณหรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงาน 

การติดต้ังเคร่ืองจักร/การปองกันอันตรายจากเครื่องจักร อุปกรณ _________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
โดย   (   ) ไมมีการปองกัน     (   ) มีการปองกัน คือ ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
หมอไอนํ้า ถังความดัน หมอตมและถังปฎิกิริยา    (   ) ไมมี   (   ) มี ระบุรายละเอียด ชนิด ขนาดและจาํนวน   
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
การตรวจสอบความปลอดภยั     (   ) ยังไมไดตรวจสอบ   (   ) ตรวจสอบแลว 
หมอไอนํ้า ขนาดกําลังผลิตตั้งแต 20 ตัน/ช่ัวโมงข้ึนไป   (   ) ไมมี   (   ) มี 
ช่ือผูตรวจ  __________________________________ ทะเบียนเลขที่ _______________ ใชไดถึง ______ 
ช่ือผูควบคุมประจาํ  ___________________________ ทะเบียนเลขที่ _______________ ใชไดถึง ______ 
ช่ือวิศกรอํานวยการ  ___________________________ ทะเบียนเลขที่ _______________ ใชไดถึง ______  
ภาชนะบรรจุวตัถุอันตรายหรือของเหลวที่อาจทาํใหเกิดอันตราย ขนาด 25,000 ลิตร ขึ้นไป     (   ) ไมมี    
(   ) มี ระบุช่ือวัตถุอันตรายหรือของเหลว ขนาดของภาชนะที่จัดเก็บและเขื่อนหรือกําแพงคอนกรีตปองกัน 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
หนังสืออนุญาต/รับรอง _________________________________________________________________ 
วัตถุหรือเคมีภัณฑที่เตรียมระงับหรือลดความรุนแรงกรณีฉุกเฉิน ( ระบุ ชนิดและปริมาณ) _____________   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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กรณีอยูในที่โลง สายลอฟา/สายดิน   (   ) มี   (   ) ไมมี 
สรุปความเห็น ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
4. ความปลอดภัยของโรงงาน 

4.1 การปองกันอันตรายสวนบุคคล/อุปกรณ/ชุดทํางาน ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
อุปกรณ/เครื่องดับเพลิง _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
สัญญาณแจงเหตุอันตราย/สัญญาณเตือนภัย _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
ระบบไฟฟาและอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
การจัดเกบ็วัตถุอันตราย _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
อ่ืน ๆ _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
5. การควบคุมการปลอยของเสยี มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ทีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ส่ิงปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
 การจัดการขยะ ส่ิงปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (การจาํแนกขยะ การจัดเก็บและความสะอาด) _____   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ส่ิงปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ของเสียอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรม) ประกอบดวย _____   
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
มีลักษณะเปน   (   ) ของเหลว   (   ) ของแข็ง   (   ) ฝุน   (   ) ของขนหนืด   (   ) กากตะกอน    
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(   ) อื่น ๆ ระบุ _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
จุด แหลง ขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่เกิดของเสียอุตสาหกรรม คือ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรม (ระบุปริมาณหรือปริมาตรเฉลี่ย/เดือน) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
วิธีการกําจัดของเสียอุตสาหกรรม โดยการ   (   ) จําหนาย   (   ) ทิ้ง   (   ) ฝงกลบ   (   ) เผา   (   ) จาง
ผูรับเหมากําจดั   (   ) อื่น ๆ ระบุ __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
ควบคุมหรือกําจัดโดย   (   ) ตนเอง มีวิศวกรควบคุม ช่ือ ___________________________________ 
 (   ) วาจางผูอื่นดําเนินการ คือ _______________________________________________________ 
ท่ีอยู/สํานักงาน _______________________________________________________________________ 
โทรศัพท ____________________________ ตามสัญญาการวาจาง ______________________________ 
มลพิษทางน้ํา 
 นํ้าเสียที่เปนนํ้าทิ้งจากโรงงาน 
มีนํ้าทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจการ ประมาณ  _______________ ลบ.เมตร/วัน 
มีนํ้าทิ้งที่เกิดจากการใชนํ้าของคนงาน  ประมาณ  ______________ ลบ.เมตร/วัน 
มีนํ้าทิ้งที่เกิดจากกิจการอื่น ๆ ประมาณ  _______________ ลบ.เมตร/วัน 
   รวมมีนํ้าทิ้งทั้งหมด ___________________ ลบ.เมตร/วัน 
 ระบบบําบัดนํ้าเสีย         (   ) ไมตองมี         (   ) ไมมี         (   ) มี  
เปนแบบ _____________________________________ บําบัดไดสูงสุด _______________ ลบ.เมตร/วัน 
(   ) อื่น ๆ ระบุ _______________________________________________________________________  
การติดต้ังมาตรวัดปริมาณไฟฟา      (   ) ไมมี     (   ) มี       
ผูควบคุมระบบ      (   ) ไมตองมี      (   ) ไมมี     (   ) มี   (ชื่อ/คุณวุฒ/ิเลขทะเบียน) __________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 สภาพของระบบบําบัด ___________________________________________________________    (   ) 
เปน       (   ) ไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต 
 ผูควบคุมระบบ      (   ) ไมตองมี       (   ) ไมมี      (   ) มี   (ช่ือ/คุณวุฒิ/เลขทะเบียน) ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
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 แหลงรองรับนํ้าทิ้งออกนอกโรงงาน      (   ) ระบบรองรับนํ้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม    
(   ) ทางระบายน้ําสาธารณะ ช่ือ _________________________________________________________ 
 การระบายน้ําทิ้งออกนอกแปลงที่ดิน จํานวน ______ จุด  
(ระบุทิศทางแตละจุด)   นํ้าฝน ______ จุด อยูทิศ ___________    นํ้าเสีย ______ จุด อยูทิศ ___________     
 จุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง (ระบุ) ______________________________________________________ 
มลพิษทางอากาศ 
เคร่ืองจักรหรือแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ      (   ) ไมมี      (   ) มี 

 
สภาพของระบบบําบัด ___________________________________________________________    (   ) 
เปน      (   ) ไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต 
ผูควบคุมระบบ      (   ) ไมตองมี      (   ) ไมมี      (   ) มี   (ช่ือ/คุณวุฒ/ิเลขทะเบียน) _____________ 
___________________________________________________________________________________ 
จุดเก็บตัวอยางอากาศ (ระบตํุาแหนงที่เก็บตัวอยางและแสดงในผังบริเวณดวย) 
___________________________________________________________________________________ 
 

สรุปความเห็น  
การจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
การจัดการมลพิษทางน้ํา _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
การจัดการมลพิษทางอากาศ ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

ชนิด เครื่องจักรหรือแหลงกําเนิด วิธี/ระบบบําบดั 
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6. วัตถุอันตรายที่ใชหรือผลิตตามพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
(   ) ไมมีวัตถุอันตราย 
(   ) มีวัตถุอันตราย   ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน ____________________________ 
                     ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน____________________________ 
                     ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน ____________________________ 
                     ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน ____________________________ 
                     ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน____________________________ 
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
7. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม 

7.1  (   ) ไมตองมี      (   ) ไมมี      (   ) มี    
สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เห็นชอบเมื่อ ____________________________________________________ 
เงื่อนไขสําคัญ คือ ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

7.2 การจัดสงรายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขที่กําหนด      (   ) ยังไมไดจัดสง 
(   ) จัดสงแลว ระบุฉบับที่จดัสง _________________________________________________________________ 
ผลการตรวจสอบ      (   ) เปนไปตามเงื่อนไข       (   ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข 
ระบุ  ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
8. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
(   ) ไมตองมี      (   ) ไมมี      (   ) มี    
การบงช้ีอันตราย (Hazard Identification) อยูในข้ันตอน ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
9. การใชสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม 

การใชนํ้าดิบ/นํ้าประปา เฉล่ียสามเดือนลาสุดเดือนละ _______________ลบ.เมตร 
สัดสวนการใชนํ้าเฉลี่ยตอไรตอวัน   วันละ ________________________ลบ.เมตร 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําเสียกอนระบายลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ยสามเดือน
สุดทาย   (   ) อยูในเกณฑที่กําหนด   (   ) ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
ระบุ  _______________________________________________________________________________ 
อ่ืน ๆ _______________________________________________________________________________ 

สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
10. ผูเขารวมการตรวจโรงงานและเวลาที่เขาตรวจ 
ชื่อผูแทนโรงงานที่นําตรวจ ____________________________________________________________________ 
ตําแหนง __________________________________________________ โทรศัพท _________________________ 
ผูเขารวมการตรวจ ____________________________________________________________________________ 
ตําแหนง _________________________________________ หนวยงาน _________________________________ 
เวลาทีเ่ขาตรวจโรงงาน   เร่ิมเวลา ____________ น.  ถึงเวลา ____________ น. 
สรุปผลการตรวจโรงงานและขอเสนอแนะ _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

        ลงช่ือ _____________________________________ 
        ( _________________________________________ ) 

        พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจ 
        ตําแหนง ___________________________________ 
        วันที่ _______/____________________/__________ 


