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คํานํา
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศควบคู
ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการจัดสรรพื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกันอยางเปนระบบ
และมีระเบียบในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง นิคมอุตสาหกรรม เปนฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป และผูประกอบการที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนนัก
ลงทุนจากตางประเทศ ดังนั้น มาตรฐานในการใหบริการจึงจําเปนตองมีความชัดเจน และสะดวกรวดเร็ว แตใน
ขณะเดียวกันตองถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ โดยฝายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (ฝบจ.) มีหนาที่
รับผิดชอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานกลางในดานหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน ระยะเวลาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กนอ. ในสวนการใชที่ดิน การกอสราง การตั้งโรงงาน การประกอบ
กิจการโรงงาน ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานกลางในการดําเนินงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรม
และสวนกลางมีแนวทางปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงจําเปนตองจัดทําคูมือเพื่อใชประกอบการปฏิบัติงาน
และ ฝบจ. ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งในสวนของการประกอบกิจการ
และสิทธิประโยชนแลว แตยังไมไดจัดทําคูมือการตรวจโรงงาน จึงเห็นสมควรจัดทําคูมือการตรวจโรงงานเพื่อใช
เปนมาตรฐานในการดําเนินงานใหบรรลวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหเปนมาตรฐานกลางในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน กนอ.ในการตรวจโรงงาน
2. เพื่อใหเกิดการปฎิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากความไมชัดเจนของขั้นตอน วิธีการ
3. เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผูตรวจและผูรับการตรวจมีความเขาใจ
ที่ถูกตองตรงกัน
คูมือตรวจโรงงานจะครอบคลุมการตรวจโรงงานในกรณี
1. การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
2. กรณีตออายุใบอนุญาตใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
3. กรณีมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการกอเหตุเดือดรอน รําคาญ หรือกอใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
4. กรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุ อุบัติภัย จากการประกอบกิจการโรงงาน และทําใหเกิดผล
กระทบ และความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ในการจัดทําคูมือการตรวจโรงงานฉบับนี้ ฝายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร กองบริการธุรกิจอนุญาต
ผูประกอบการ และนายวีระยุทธ วงษศิริ ไดจัดทําและพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป
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พนักงานเจาหนาที่กับการตรวจโรงงาน
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ในการอนุญาตและกํากับดูแล พนักงานเจาหนาที่ตองมีความเขาใจในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จึง
จําเปนตองมีความชัดเจนในการกําหนดบทบาท หนาที่ เพื่อใหผูปฏิบัติงานในแตและสวนมีการสานตอภารกิจได
อยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับหลักการตามกฎหมาย ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงงานโดยตรง
และการพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายจาก
กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
ภารกิจของพนักงานเจาหนาที่ ไดจําแนกไวตามลักษณะของงานที่ตองพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม หรือ
กํากับดูแล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายที่กําหนด 2 ภารกิจหลัก คือ
1.
การอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
โรงงาน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม มติคณะรัฐมนตรี
เปนตน รวมทั้งดุลพินิจที่ตองเปนไปตามหลักวิชาการทางดานวิศวกรรม ที่ผูพิจารณาตรวจสอบตองมีความรู ความ
เขาใจ หรือประสบการณเพียงพอ เพื่อปองกันปญหา หรือขอผิดพลาดในการพิจารณาอนุญาต
2.
การกํากับดูแลใหผูประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือขอกฎหมาย
ในสวนการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจ หรือประสบการณพื้นฐาน
การตรวจโรงงาน เปนการตรวจสอบควบคุม ใหผูประกอบอุตสาหกรรมประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาต ในการ
กํากับดูแล ตองมีการติดตามผลใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายที่ไดกําหนดไวแลว หากมีการฝาฝน หรือ
พบวาไมปฏิบตั ิตามกฎหมาย จะตองมีการสั่งการใหผูประกอบอุตสาหกรรมดําเนินการใหถูกตองและเหมาะสม
แลวแตกรณี
ภารกิจของพนักงานเจาหนาที่ ในการพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล มีการจําแนกบทบาทและ
ภารกิจที่ตองปฏิบัติไวใหสอดคลองตามคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ในแตละตําแหนง ตามวิชาชีพ คุณวุฒิ และ
ประสบการณ เพราะการกําหนดบทบาทของพนักงานเจาหนาที่แตละตําแหนง แตละหนวยงานที่ตองรับผิดชอบทั้ง
การอนุญาตและการกํากับดูแลหลักจากอนุญาตแลว จะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ กนอ. ที่
จะตองลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสูงสุด เพราะภารกิจของ กนอ. มี
ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน ที่มีบทบาทหนาทีก่ ารปฏิบัติใกลเคียงกันหรือตองปฏิบัติงาน
พรอมกัน และจะตองประสานงานอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา
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วัตถุประสงคการตรวจโรงงาน
วัตถุประสงค เปนการตรวจสอบ กํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการและการติดตามผลการดําเนินงานของ
ผูประกอบการตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2543 ที่ตั้งอยูใน
เขตพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2535 กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2512 (ที่ยังมีผลใชบังคับอยู) คําสั่งกระทรวง คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนถึง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2543 และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
การตรวจสอบโรงงานพนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่หรือยานพาหนะ ที่มีเหตุควรสงสัย
วาจะประกอบกิจการโรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่
ดังกลาว เพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใดที่อาจเปนการ
ฝาฝนกฎหมายโรงงานหรือไม และหากตรวจสอบพบวามีการกระทําที่ฝาฝนก็สั่งการใหปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน
และที่เกี่ยวของตอไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานการตรวจโรงงานทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 4 ลักษณะงานหลัก กลาวคือ
(ก) งานตรวจสอบเรื่องทั่วๆ ไป เชน ใบอนุญาต ฯ ใบรับแจงการชําระคาสาธารณูปโภค การปฏิบตั ิตาม
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) งานตรวจสอบติดตามผลคําสั่ง กรณีการสั่งการตาม (ก) (ข) และ (ค)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจโรงงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจโรงงานตางๆ ดังกลาวขางตน มี 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การวางแผนตรวจโรงงาน จัดทําแผนงานตรวจสอบโรงงานอาจเปนแผนงานระยะสั้น และหรือแผนงาน
ระยะยาวประจําป โดยบรรจุสิ่งตางๆ ตอไปนี้ไวในแผน เชน ประเภทโรงงาน เปาหมายที่ตองการตรวจสอบ จํานวน
พนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงินงบประมาณที่ตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
กรณีเปนโรงงานที่ตั้งอยูในตางจังหวัด จะตองประสานงานกับจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นๆ ดวย
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2. การเตรียมการเพื่อตรวจโรงาน
2.1 การเตรียมตนเองของพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องการแตงกายใหมีความนาเชื่อถือ และมีความ
ปลอดภัยเหมาะสมกับการตรวจสอบโรงงานประเภทนั้นๆ หากมีความจําเปนที่จะตองสวมใสอุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ฯลฯ ก็ควรสวมใสเพื่อจะไดปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได
2.2 การเตรียมเอกสาร เชน บัตรประจําตัวพนักงานเจาที่ พระราชบัญญัติโรงงาน กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2543 ตลอดจนถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของ แบบตรวจสอบ ขอมูล เอกสารโรงงานและผูประกอบการ และแฟมเรื่องเดิมของโรงงานที่จะตรวจสอบ (ถา
มี) ไปดวย
2.3 การเตรียมเครื่องมือที่จําเปน เชน สายวัดระยะ กลองถายรูป เครื่องมือวัดความดังของเสียง ขวดเก็บ
ตัวอยางน้าํ เสีย เปนตน
3. การตรวจสอบโรงงาน ใหตรวจสอบวา
3.1 มีใบรับแจงฯ หรือมีใบอนุญาตหรือไม
3.2 มีการขยายโรงงานหรือไม
3.3 มีการตออายุใบอนุญาตหรือไม
3.4 มีการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม
3.5 มีการประกอบกิจการโรงงานไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
3.5.1 หมวด 1 : เรื่องที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในอาคารโรงงาน
3.5.2 หมวด 2 : เรื่องเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ-หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน
3.5.3 หมวด 3 : เรื่องคนงานประจําโรงงาน
3.5.4 หมวด 4 : เรื่องการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
3. 5.5 หมวด 5 : เรื่องความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
3.6 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) เรื่องหมอไอน้ํา การจัดทํารายงานขอมูล
3.7 การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
3.8 การจัดทํารายงานกัมมันตภาพรังสี
3.9 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) เรื่องการทดลองเดินเครื่องจักร
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 : เรื่องเครื่องดับเพลิงหรือสิ่งอื่นที่ใชในการดับเพลิงและการปองกันอัคคีภัย
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3.10.5 หมวด 5 : การกําจัดสิ่งปฏิกูล การระบายอากาศ
3.10.6 หมวด 6 : เรื่องแสงสวางในการทํางาน
3.10.7 หมวด 7 : เรื่องการจัดสถานที่ทํางาน
3.10.8 หมวด 8 : เรื่องเครื่องมือในการปฐมพยาบาล
3.10.9 หมวด 9 : เรื่องสวม ทีป่ สสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย
3.10.10 หมวด 10 : เรื่องน้ําสะอาดสําหรับดื่ม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2514)
3.10.11 หมวด 11 : เรื่องการรักษาโรงงานและเครื่องจักร
3.10.12 หมวด 12 : เรื่องการปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือเครื่อง
เคลื่อนยาย หยิบยก หรือลําเลียงวัสดุ สายไฟฟา ทําไอน้ําหรือวัตถุอันตรายเปนสื่อสงกําลังใน
โรงงาน
3.10.13 หมวด 13 : การเก็บและการใชวตั ถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอื่นที่อาจ
เปนอันตราย หรือที่อาจทําใหเกิดฝุนละออง ความรอน แสง หรือเสียง ซึ่งเปนอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน กับวิธีการปองกันและเครื่องปองกันมิใหเกิดอันตรายแกคนงาน
3.10.14 หมวด 14 : เรื่อง การประกอบกิจการโรงงานมิใหเกิดเหตุรําคาญ
3.11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) เรื่องโรงงานที่มีปริมาณน้ําทิ้งตั้งแต 60
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงหรือมีปริมาณความสกปรกกอนเขาระบบขจัด (B.O.D. load of Influent) ตั้งแต 100
กิโลกรัมตอวันขึ้นไป “จะตองมีผูควบคุมดูแลระบบฯ และจะตองจัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษยื่น
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 3 เดือน”
3.12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530) เรื่องการเก็บและการใชวตั ถุมีพิษ วัตถุมีพิษ
วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตราย หรือที่อาจจะทําใหเกิดฝุนละออง ความรอน แสง
หรือเสียง ซึ่งเปนอันตรายในการปฏิบัติงาน กับวิธีการปองกันและเครื่องปองกันมิใหเกิดอันตรายแกคนงาน
3.13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531) เรื่องการแยกเก็บสิ่งปฏิกุลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยูดวย
3.14 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงาน
พ.ศ. 2512 เรื่องการใชหมอไอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน และ
3.15 กฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงอื่นๆ ที่ยังมีผลใชบังใชอยูในปจจุบันหรือไม เชน
การตรวจสอบสภาพระบบเครื่องทําความเย็นทุกๆ ปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
การจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอน้ําหรือหมอตม,
การจัดใหมีวิศวกรสาขาเครื่องกลเปนผูควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมน้ํามัน,
การจัดใหมีผูควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย,
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การจัดการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว,
การตรวจที่ตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน,
การตรวจเครื่องจักรเครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน,
การตรวจคนงานประจําโรงงาน,
การตรวจควบคุมการปลอยของเสียที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม,
การตรวจความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน และ
การตรวจสอบติดตามผลคําสั่ง เปนตน
4. การจัดทํารายงาน การตรวจสอบโรงงานทุกครั้งจะตองมีการเขียนรายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น ซึ่งปกติจะใชแบบตรวจสอบและถามีความละเอียดไมพอก็ใหจัดทํารายงานเพิ่มเติมแบบรายงาน อีก
ตางหาก
หมายเหตุ 1. การตรวจโรงงานทั่วไป หากมีการสั่งการโรงงานใหปรับปรุงแกไข (อาศัยมาตรา 37) เมื่อ
ตรวจสอบติดตามผลคําสั่งโรงงานปฏิบัตติ ามก็ยุติเรื่องได
2. หากโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่ง กรณีตามขอ 1 ผูวา การการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจสัง่ การ (ม.39) ใหผูประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรับปรุงแกไขโรงงานนั้นเสียใหม หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
3. จากขอ 2 เมื่อโรงงานปรับปรุงแกไขโรงงานใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กาํ หนดแลว ผูวา
การการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจสั่งการ มีหนังสือสั่งการใหประกอบ
กิจการโรงงานเสียกอน โรงงานจึงจะประกอบกิจการตอไปได
4. ดูแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจการโรงงานและคําอธิบายเพิ่มเติมของโรงงาน
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แผนผังขั้นตอนงานตรวจโรงงานทั่วไป
กิจกรรม

1. แผนการตรวจ
โรงงาน

การดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ
ผูมีอํานาจ ผูปฏิบัติ อื่นๆ
สั่งการ
งาน

9

1. จัดทําแผนการตรวจโรงงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อสงใหรองผูวาการ
(ปฏิบัติการ) และฝายนโยบายและแผน
2. สงแฟมเรื่องราวให ผูเกี่ยวของ

9

2. มอบหมายงาน

1. มอบหมายงานให ผูปฏิบัติงาน

9

3. ตรวจโรงงาน

1. ตรวจตาม พรบ. โรงงาน และกฎ
กระทรวงฯ
2. ตรวจสอบระบบบําบัด (น้ํา และ/หรือ
อากาศ และหรือกากอุตสาหกรรม)
3. เก็บตัวอยางน้ําและ/หรืออากาศ และหรือ
กากอุตสาหกรรม)
4. สงตัวอยางมลสารทําการวิเคราะห
คุณภาพ (ถามี)

9
9
9
9

4. เสนอความเห็น

1. ทําหนังสือเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจฯ

9

9

5. การพิจารณาของผู
มีอํานาจสั่งการ

1.
2.
3.
4.

9
9

9
9

9
9

9

9
9
9
9

9

9

9

6. บันทึกขอมูล

สั่งปรับปรุงแกไข (ม.37)
สั่งหยุด/ปรับปรุง (ม.39 ว.1)
ปดโรงงาน (ม.39 ว.3)
สงเรื่องให สํานักกฎหมาย พิจารณา
ดําเนินคดี
5. ลงนามในหนังสืออื่นๆ
1. รวบรวม และบันทึกขอมูลในทะเบียน
ประวัติโรงงาน
2. เก็บเรื่องรอติดตามผล

หมายเหตุ

- เสนอ ผวก.
พิจารณาลงนาม

9
9

หมายเหตุ กรณีมีการสั่งการหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย กนอ. ตองสงสําเนาแจงให กรอ. ทราบดวย
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การตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
การประสานงานการตรวจโรงงานระหวางพนักงานเจาหนาที่ กองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ และ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
การตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ นั้น มีแนวทางปฏิบัติที่ไดมีการประชุมรวมกัน ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ และสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมที่มีผูอํานวยการฯ และเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานอยูแลว มีแนวทางการปฏิบัติงานอยู 4
ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนและนัดตรวจโรงงาน
2. การเตรียมการกอนออกตรวจโรงงาน
3. การตรวจโรงงานอุตสาหกรรม
4. การดําเนินการหลังจากการตรวจโรงงาน

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและนัดตรวจโรงงาน
1.1 พนักงานเจาหนาที่ผูที่จะเขาตรวจโรงงานจะเปนผูนัดหมายสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ไดเตรียมการมอบหมายใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของรวมตรวจโรงงาน ในการ
ปฏิบัติงาน เชน การแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม การขยายโรงงาน การตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม
เปนตน
1.2 พนักงานเจาหนาที่ผูที่จะเขาตรวจโรงงานจะกําหนดวันตรวจโรงงานโดยการประสานงาน
และแจงใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมทราบในเรื่องทีจ่ ะปฏิบัติ เชน ชื่อโรงงานที่ตองตรวจ เหตุที่ตองตรวจ วัน
เวลาทีเ่ ขาตรวจ เปนตน ทั้งนี้จะตองแจงกอนที่จะเขาตรวจลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ หากมีเหตุเรงดวนใหใช
วิธีโทรศัพท และโทรสารเปนหลักฐานแจงใหสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมทราบกอนการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการกอนออกตรวจโรงงาน
2.1 การเตรียมการของกองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ
กอนการเขาตรวจโรงงาน พนักงานเจาหนาที่ผูที่จะเขาตรวจโรงงานตองเตรียมขอมูล โดย
จะตองศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ในการอนุญาต ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน และกฎหมายที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รับผิดชอบ เชน
- ศึกษารายละเอียดในแผนภูมิกรรมวิธีการผลิต (PROCESS FLOWCHART)
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอม (ถามี)
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนผังการติดตั้งเครื่องจักร และรายละเอียดของเครื่องจักร
ตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต
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- ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ในการอนุญาต
2.2 การเตรียมการของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม จะตองศึกษาขอมูลโรงงานในสวน
ของการอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใบอนุญาตกอสรางอาคาร การใชระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม เปนตน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณารวมกัน

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจโรงงาน
3.1 การรวมตรวจโรงงาน
การกํากับดูแลโรงงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีความสมบูรณทั้งขอมูล และขอเท็จจริง
การตรวจโรงงานชวยใหขอมูลตางๆ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญ เชน เครื่องจักร คนงาน
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ขยะ กากอุตสาหกรรม เปนตน การรวมตรวจโรงงานจึงจําเปนตองมีผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก
กองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ผูประกอบอุตสาหกรรม วิศวกรที่เกี่ยวของ
3.2 การบันทึกสรุปผลการตรวจ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ ผูตรวจโรงงานจะตองบันทึกการตรวจโรงงานแตละรายการให
ชัดเจน เชน เครื่องจักร อุปกรณ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมมลพิษ เปนตน และสรุปผล
ความเห็นในรายงานการพิจารณาขยายโรงงาน การพิจารณาตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม หรือการกํากับ
ดูแลที่เกี่ยวของ
ในการตรวจ ผูรวมตรวจโรงงาน ทั้งกองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรม และวิศวกรที่เกี่ยวของ ตองมีการลงลายมือชื่อรวมกันในบันทึกสรุปผลการตรวจที่ไดสรุปประเด็น
สําคัญการตรวจไว เพื่อเปนหลักฐานในการติดตามผล หรือพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของในครั้งตอไป

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการหลังจากการตรวจโรงงาน
4.1 พนักงานเจาหนาที่ผูที่เขาตรวจโรงงานจะตองนํารายงานผลการตรวจ และขอคิดเห็นที่
สําคัญ เขาแฟมเรื่องเดิม และบันทึกวันที่เขาตรวจพรอมสาระสําคัญที่พบ หรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปนขอมูลใน
การติดตามผล และกํากับดูแลในสิ่งที่ไดพบจากการตรวจโรงงานในโอกาสตอไป
4.2 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมจะตองรายงานสถานภาพโรงงาน ในสวนที่สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ เชน ขอมูลการใชสาธารณูปโภค การสั่งการแกไขปรับปรุงโรงงาน การฝาฝนไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการของ
เจาหนาที่ ในการเริ่มประกอบอุตสาหกรรม การขยายการประกอบอุตสาหกรรม และการตออายุใบอนุญาตประกอบ
อุตสาหกรรม หรือการสั่งการอื่น ๆ
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I. การตรวจโรงงานกรณีที่เปนการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
การประสานงานการตรวจโรงงาน
1. จะตองมีการประสานงานกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งในดานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ และสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ในการใหบริการดานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบระบายน้ําทิ้ง น้ําเสีย เปนตน
2. จะตองมีการประสานงานกับกองบริการธุรกิจอนุญาตผูประกอบการ ในดานการรับรองอาคาร เชน
โรงงาน อาคารคลังสินคา เปนตน ซึ่งจะตองไดรับใบรับรองกอนการใชอาคารดังกลาว เพื่อใหการใช
สอยในพื้นที่แตละสวนของอาคาร เปนไปตามที่ไดมีการออกแบบไว ทั้งประโยชนใชสอยและน้ําหนัก
บรรทุกแตละบริเวณในอาคาร โดยควรมีการตรวจสอบเอกสารการรับรองอาคารประกอบ หรือ
ประสานงานนัดหมายเขาตรวจอาคารโรงงาน กรณีที่อาคารโรงงานอยูระหวางการยื่นคําขอใบรับรอง
อาคาร
3. กรณี ผูประกอบอุตสาหกรรม ยื่นคําขอแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม สวนขยาย จะตองนําขอมูลเดิม
รวมทั้งขอมูลการประมวลผลในการกํากับดูแลกิจการโรงงาน ที่จะเขาตรวจโรงงานในชวงที่ผานมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย

การตรวจโรงงาน
ประเภทหรือกิจการที่ตองตรวจโรงงาน ในการเริ่มประกอบอุตสาหกรรม เพื่อเปนมาตรการกํากับดูแลใน
เบื้องตน ในชวงระยะเวลาการเริ่มตนประกอบกิจการ วาเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และมีความเหมาะสม หรือควรมี
มาตรการเพิ่มเติมหรือไมเพียงไร
1. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน
3. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย
4. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
5. โรงงานประเภทที่ตองมีการจัดการดานกากอุตสาหกรรม
6. โรงงานประเภทที่มีการเก็บและการใชวตั ถุอันตราย เชน วัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด เปนตน
7. โรงงานที่นําเสนอขอมูล มีขอขัดแยงกับขอมูลเดิมที่ไดรับอนุญาต
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II. การตรวจโรงงานกรณีที่เปนการขยายประกอบอุตสาหกรรม
การประสานงานการตรวจโรงงาน
จะตองมีการประสานกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ในการตรวจขอมูลการกํากับดูแลประกอบการ
พิจารณา
1. รายงานตามมาตรการการตรวจสอบและติดตามผล ที่ตองจัดสงตามกําหนดเวลา
2. คุณภาพน้ําทิ้งจาการประกอบอุตสาหกรรม / ระบบบําบัดน้ําเสีย / รายงานการใชไฟฟา และสารเคมีแต
ละเดือน
3. การจัดการกากอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรม วามีวิธีการจัดเก็บ การขนสง การกําจัดที่
เหมาะสมเพียงใดในปจจุบัน และหากมีการขยายการประกอบอุตสาหกรรม จะมีปญหาในการปฏิบัติ
หรือไม
4. การใชระบบสาธารณูปโภค เชน น้ําประปา ปริมาณน้ําเสียฯ ตองอยูในเกณฑมาตรฐาน ที่สามารถ
ใหบริการไดหากมีการขยายโรงงาน
5. ขอมูลการประมวลผลในการกํากับดูแลกิจการของโรงงาน ที่จะเขาตรวจโรงงานในชวงที่ผานมา

การตรวจโรงงาน
กิจการประกอบอุตสาหกรรมที่จะตองมีการตรวจโรงงาน
1. โรงงานประเภทนโยบาย ตามมาตรา 32 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน
4. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย หรือตองปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเดิม
5. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ หรือตองปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
เดิม
6. โรงงานประเภทที่มีการเก็บ และใชวัตถุอันตราย
7. โรงงานประเภทที่ตองมีการจัดการดานกากอุตสาหกรรม หรือตองปรับปรุงสถานที่ / วิธีการเดิม
8. โรงงานที่นําเสนอขอมูล มีขอขัดแยงกับขอมูลเดิมที่ไดรับอนุญาต
9. รายงานการติดตามผลการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีปญหาในทาง
ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการฝาฝนหลักเกณฑ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไมไดมีการจัดสงรายงานที่
เกี่ยวของตามกําหนดเวลา
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III. การตรวจโรงงานกรณีที่เปนการตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม
การประสานงานการตรวจโรงงาน
จะตองมีการประสานกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ในการตรวจขอมูลการกํากับดูแลประกอบการ
พิจารณา
1. รายงานตามมาตรการการตรวจสอบและติดตามผล ที่ตองจัดสงตามกําหนดเวลา
2. คุณภาพน้ําทิ้งจาการประกอบอุตสาหกรรม / ระบบบําบัดน้ําเสีย / รายงานการใชไฟฟา และสารเคมีแต
ละเดือน
3. การจัดการกากอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรม วามีวิธีการจัดเก็บ การขนสง การกําจัดที่
เหมาะสมเพียงใดในปจจุบัน และหากมีการขยายการประกอบอุตสาหกรรม จะมีปญหาในการปฏิบัติ
หรือไม
4. การใชระบบสาธารณูปโภค เชน น้ําประปา ปริมาณน้ําเสียฯ ตองอยูในเกณฑมาตรฐานการบริการของ
นิคมอุตสาหกรรม หรือแหลงรองรับ หรือขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่จะตองพิจารณาความเหมาะสม
5. ขอมูลการประมวลผลในการกํากับดูแลกิจการของโรงงาน ที่จะเขาตรวจโรงงานในชวงที่ผานมา

การตรวจโรงงาน
การตรวจโรงงาน ในการตออายุใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม จะตองเขมงวดการตรวจในโรงงาน
ประเภทที่
1. โรงงานประเภทนโยบาย ตามมาตรา 32 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. โรงงานประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน
4. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย
5. โรงงานประเภทที่ตองจัดทําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
6. โรงงานประเภทที่ตองมีการจัดการดานกากอุตสาหกรรม
7. โรงงานที่นําเสนอขอมูล มีขอขัดแยงกับขอมูลเดิมที่ไดรับอนุญาต
8. รายงานการติดตามผลการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีปญหาในทาง
ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการฝาฝนหลักเกณฑ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไมไดมีการจัดสงรายงานที่
เกี่ยวของตามกําหนดเวลา
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IV. การตรวจโรงงานกรณีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับโรงงาน
การตรวจสอบโรงงานกรณีถูกบุคคลรองเรียนจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่การประกอบกิจการโรงงาน
กอใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญ หรืออันตรายตอบุคคล หรือทรัพยสินในโรงงาน หรือบุคคลหรือทรัพยสินและ
สิ่งแวดลอมที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีบุคคลสงสัยวาโรงงานตั้งและประกอบกิจการโดยไมมีใบอนุญาต หรือ
ใบรับแจงตามกฎหมายโรงงาน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้
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 วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน
2. การสอบถาม และรวบรวมขอมูลเบื้องตน
2.1 กรณีผูเดือดรอนมาดวยตนเอง หรือรองเรียนทางโทรศัพท ใหใชแบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน โดยกรอก
ขอมูลใหครบถวนที่สุดเทาที่จะสามารถทําได โดยเฉพาะแผนที่ตั้งโรงงานและบานผูรองเรียนตองชัดเจน ลักษณะ
ความเดือนรอน และชวงเวลาที่ไดรับความเดือนรอน จุดที่เกิดปญหาหรือบริเวณที่มีการกระทําใหเกิดความเดือน
รอน เปนตน
2.2 แฟมประวัติโรงงานทั้งหมด เพื่อทราบถึงสถานภาพของโรงงาน เชน ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ขนาดของโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณที่ใชขบวนการผลิต ชนิด และจํานวนสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช ชนิดของ
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ หรือทางน้ํา ฯลฯ
2.3 ตรวจสอบประวัติ ขอมูลโรงงานวาเคยถูกรองเรียนหรือไม จากแฟมเรื่องเดิม (ถามี) ตลอดจนประวัติ
การรองเรียนและการแกไขปญหา เปนตน
3. การเตรียมเอกสารและเครื่องมือ
3.1 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
3.2 พระราชบัญญัติโรงงาน (พ.ศ.2535) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตางๆ
3.3 แบบตรวจโรงงาน
3.4 แบบสอบถามผูอยูใกลเคียง
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3.5 บันทึกขอเท็จจริง
3.6 ใบขอใชรถยนตของราชการ
3.7 เครื่องมือที่จําเปนตางๆ เชน สายวัดระยะ กลองถายรูป เครื่องวัดความดังของเสียง ขวดเก็บตัวอยางน้ํา
ทิ้ง เปนตน
4. การตรวจสอบโรงงาน
4.1 กรณีทราบขอมูลชัดเจนใหตรวจสอบตําแหนงที่ไดรับผลกระทบ (บานผูรอง) เพื่อใหทราบวามีปญหา
ตามการรองเรียนหรือไม และสาเหตุของปญหาเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานสวนใด
4.2 กรณีขอมูลมีชัดแจง ใหสํารวจรอบๆ บริเวณโรงงานเพื่อใหทราบวาสวนใดของการประกอบกิจการ
ของโรงงาน ที่กอเหตุเดือนรอนตามการรอนเรียน
4.3 อาจจะทําการสอบถามผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงาน เพื่อใหทราบขอมูลผลกระทบที่ไดรับจากโรงงาน
4.4 เขาตรวจสอบโรงงาน โดยแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่เมือ่ ไดรับการรองขอ
4.5 ในกรณีที่ผูรองเรียนไมแจงใหทราบชัดเจนวา โรงงานที่กอเหตุเดือดรอนคือโรงงานอะไร บอกขอมูล
เพียงกวางๆ ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลจากเรื่องเดิมของโรงงานไดเมื่อไปตรวจจนสามารถระบุไดวาโรงงานใด
เปนโรงงานที่กอเหตุเดือดรอน แลวใหขอเอกสารจากโรงงานตามประเภทของกิจการนั้นๆ ซึ่งโรงงานจําเปนตองมี
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
4.5.1 ใบอนุญาตหรือใบรับแจงฯ เงื่อนไขในใบอนุญาต สิทธิเดิมของเครื่องจักร
4.5.2 เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา
4.5.3 เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมและปฏิบัติงานประจําระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
4.5.4 เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมดูแลการใชสารกัมมันตรังสี
4.5.5 เอกสารหลักฐานการจดมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียประจําวัน
4.5.6 เอกสารหลักฐานการใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบําบัดน้ําเสีย
4.5.7 เอกสารหลักฐานการวาจางผูอื่นกําจัดกากของเสีย
ฯลฯ
4.6 ตรวจสอบขั้นตอนขบวนการผลิต
การรับวัตถุดิบ

การเก็บวัตถุดิบ

การผลิต

การเก็บสินคา

เพื่อจะไดทราบวาในขั้นตอนใดของขบวนการผลิตที่มีสภาพอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอน หรือเหตุอันตราย
โดยควรเนนใหน้ําหนักความสําคัญตามประเด็นขอรองเรียน เชน กรณีการรองเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น ผูตรวจสอบ
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จะตองหาสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนวาจะเกิดในสวนใดของขบวนการผลิตไดบาง และโรงงานมีวิธแี กไข
ปญหาดังกลาวหรือไมอยางไร
4.7 การตรวจสอบอาคารโรงงาน
4.7.1 ตรวจสอบวาอาคารโรงงานมีลักษณะเปนไปตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับอนุญาตหรือ
ไดรับแจงไวหรือไม และมีการประกอบกิจการ การติดตั้งเครื่องจักรตามชั้นของอาคารที่ไดรับอนุญาตหรือรับแจง
ไวหรือไม
4.7.2 ตรวจสอบวาอาคารโรงงานมีการ ขยาย/ตอเติม จนเขาขายตองดําเนินการขออนุญาตโรงงาน
ตาม ม.18 หรือตองแจงใหเจาหนาที่ทราบ 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 ระยะดิ่งระหวาง
พื้นถึงเพดาน ลักษณะความมั่นคงแข็งแรงของพื้นอาคาร พื้นที่ปฏิบัติงานแสงสวาง 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 เพิ่มขึ้น ลดลงจากสิทธิเดิมที่
ไดรับอนุญาต จนเขาขายตองขออนุญาตขยายโรงงานหรือไม (ตาม ม.18) หรือมีเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เขาขาย
ตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่ทราบภายใน 7 วันหรือไม
4.8.2 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การเกิดการสั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุรบกวน การ
ปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องยก เครื่องลําเลียง วัสดุ สายไฟฟา ทอไอน้ํา หรือวัตถุ
อันเปนสื่อสงกําลังในโรงงาน วามีการปฏิบัติใหถูกตองปลอดภัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวดที่ 2
ออกตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 และตามประกาศ อก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ.2512
หรือไม
4.8.3 ตรวจสอบหมอไอน้ํา ถังความดัน หมอตมของเหลวที่เปนสื่อนําความรอน ระบบเครื่องทํา
ความเย็น ถังปฏิกิริยา วามีรายละเอียด ชนิด ขนาด จํานวนเทาไร ไดผานการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยจาก
วิศวกรประจําปแลวหรือไม ชื่อและทะเบียนเลขที่ของผูควบคุมประจํา ชื่อและทะเบียนเลขที่ของวิศวกร
ผูอํานวยการใช (กรณีหมอไอน้ํามีขนาดกําลังผลิตไอน้ําตั้งแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป) นอกจากนี้ตองตรวจสอบ
ดวยวาการใชหมอไอน้ํามีอุปกรณปองกันอันตรายตามประกาศ อก. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2528) ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ.2512 ครบถวน ถูกตองหรือไม
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4.8.4 ตรวจสอบการใชภาชนะบรรจุวัตถุอนั ตรายหรือของเหลวที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล
สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม ขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป วามีขนาด จํานวนเทาไร มีการสรางเขื่อน
กําแพงคอนกรีตโดยรอบที่มีขนาดสามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวได เพื่อปองกันแพรกระจาย หรือมี
สายลอฟากรณีตั้งอยูในที่โลงแจงหรือไม เปนตน ทั้งนี้ใหพิจารณาโดยเปนไปตามหลักเกณฑกฎกระทรวงฉบับที่ 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 และวัตถุอื่นที่อาจ
เปนอันตรายหรือที่อาจทําใหเกิดฝุนละออง ความรอน แสงหรือเสียง ซึ่งเปนอันตรายในการปฏิบัติงาน 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 ตรวจสอบการใชเครื่องดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยวามีจาํ นวน 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 น้ําสะอาด
สําหรับดื่ม 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 สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไมใชวา มีลักษณะ ชนิด และปริมาณเทาไร จุด
แหลง ขั้นตอนในขบวนการผลิตที่เกิดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชคืออะไร ทางโรงงานมีวิธีการกําจัดอยางไร ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑประกาศ อก. และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ โดยถูกตองหรือไม
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4.10.2 ตรวจสอบเกี่ยวกับการแกไขปญหามลพิษทางน้ํา พิจารณาดูวา จุดที่กอปญหา มลพิษ มีวิธี
ปองกัน บําบัดหรือกําจัดมลพิษหรือไมอยางไร ระบบบําบัดฯ ใชงานไดดีหรือชํารุด ตัวอยางเชน การตรวจสอบ
เกี่ยวกับแกปญหามลพิษทางน้ําโดยตองรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จําเปน เชน ปริมาณน้ําทิ้งจากการประกอบกิจการ น้ํา
ทิ้งจากสวนอื่นของโรงงาน ชนิดของระบบบําบัด สภาพของระบบบําบัด แหลงรองรับน้ําทิ้ง โรงงานมีการ Bypass
น้ําเสียหรือไม ชื่อ/เลขทะเบียนผูควบคุมดูแลระบบ ชื่อ/เลขทะเบียนผูปฏิบัติงานประจําเครื่อง ตลอดจนแสดง
แผนภาพระบบบําบัด จุดเก็บตัวอยางน้าํ ทิง้ เปนตน ทั้งนี้พิจารณาตามหลักเกณฑประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539)
ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2540 เรื่องกําหนด
คุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานที่มีความแตกตางจากที่กําหนด ประกาศ อก. ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2527)
ประกาศ อก.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2512 และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ
4.10.3 ตรวจสอบเกี่ยวกับการแกปญหามลพิษทางอากาศ โดยตองพิจารณาวาชนิดของมลสารที่
ระบบออกเปนชนิดใด เปนปญหาฝุนละออง กลิ่น ไอสารเคมี ฯลฯ มีแหลงกําเนิดจากจุดใด หรือเครื่องจักรใด มีการ
Bypass หรือรั่วไหลหรือไม ดูแลระบบหรือไม ตลอดจนแผนภาพแสดงระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จุดเก็บ
ตัวอยางหรือจุดเจาะปลอยเพื่อใชในการตรวจวัด เปนตน ทั้งนี้พิจารณาตามหลักเกณฑ 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 ทั้งนี้พิจารณาตามประกาศ 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
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทจี่ ะประกาศใชในอนาคต
ปญหาน้ําเสีย - เก็บน้ําสงวิเคราะหเทียบกับมาตรฐานน้ําทิ้งตามประกาศ อก. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525), ฉบับที่ 22
(พ.ศ.2528), ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2540 เรื่องกําหนด
คุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจากที่กําหนด และประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวของ
ปญหาอากาศเสีย - ตรวจสอบดวยตาและการสัมผัสกลิ่น และขอความรวมมือ สส. เก็บตัวอยางอากาศเพื่อวิเคราะห
เทียบกับมาตรฐานตามประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) และประกาศ มท. ตอไป
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6. การจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
ใหรายงานโดยสรุปใหไดวาโรงงานกอเหตุเดือนรอนหรือไม โดยใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
6.1 การใชอาคารโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณเหมาะสมเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต
ไวหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงใหรายงานดวยวา ขยายอาคาร ตอเติมอาคาร เพิ่มลด กําลังเครื่องจักร เปลี่ยนแปลง
ชนิดของเครื่องจักร เขาขายตองขออนุญาตขยายโรงงาน หรือตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่ทราบหรือไมอยางไร
บาง รวมทั้งระบุดวยวาสิ่งที่โรงงานเปลี่ยนจะสงผลกระทบจนกอปญหาใหผูอื่นเดือดรอนหรือไม อยางไร
6.2 การประกอบกิจการโรงงาน กอเหตุเดือดรอนรําคาญในลักษณะใด ฝุน กลิ่น ไอสารเคมี เสียง
ดัง ความสั่นสะเทือน น้ําทิ้ง เนื่องจากสาเหตุใด เชน โรงงานไมเปด เดินเครื่องระบบบําบัด มีการ Bypass น้ําเสีย
หรือระบบบําบัดฯ ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน
6.3 รายงานวาการประกอบกิจการตามขอ 6.1 และขอ 6.2 เปนการประกอบกิจการที่ฝาฝนขอ
กฎหมายโรงงานมาตรฐานใดมีความผิดมาตราใด และเสนอดําเนินการอยางไร
6.4 สมควรตองประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นในสังกัดหรือนอกสังกัด เพื่อรวมพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้งหรือไมอยางไร
6.5 รายงานผลอื่นๆ ที่จําเปน
6.6 ใหแจงผลดําเนินการใหผูเกี่ยวของทราบ เชน ผูรองเรียนที่แจงชื่อที่อยู สื่อมวลชน หนวยงาน
ราชการอื่น ทราบแลวแตกรณี
หมายเหตุ
การตรวจสอบโรงงานกรณีที่ถูกรองเรียนใหระมัดระวังในเรื่องตางๆ ตอไปนี้
1. อยาแจงผลรองเรียนกับบุคคลทางโทรศัพท โทรสาร
2. อยางนําผูรองเรียนและเจาของโรงงานที่ถูกรองเรียนพบปะเจรจากันโดยตรง เพราะวาจะเกิดเรื่องขึ้นได
(ในอดีตพนักงานเจาหนาที่เคยถูกฟองรองมาแลว)
3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเปนกลางภายในกรอบของกฎหมาย
4. ในกรณีโรงงานที่ถูกรองเรียนอาจไมใชโรงงงานที่กอเหตุเดือนรอนก็ได (ใหตรวจสอบโรงงานที่อยู
ใกลเคียงดวย โดยพิจารณาจากการรองเรียนวาเปนเรื่องใด)
5. การตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีมีโรงงานอื่นตั้งอยูใกลเคียงกับโรงงานที่ถูกรองเรียน ใหตรวจสอบ
โรงงานที่อยูใกลเคียงโรงงานที่ถูกรองเรียนนั้นดวย (เพราะวาในอดีตพนักงานเจาหนาที่เคยถูกฟองรอง
ฐานเลือกปฏิบัติมาแลว)
6. กรณีมีการสั่งการตาม ม.39 เมื่อโรงงานปรับปรุงแกไขถูกตองตามคําสัง่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือผูไดรบั มอบหมายมีคําสั่งใหประกอบกิจการโรงงานเสียกอนจึงจะประกอบกิจการตอไปได
7. รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจเรื่องรองเรียน
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7.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับโรงงาน
7.2 ระบบบําบัดน้ําทิ้ง การเก็บตัวอยางน้ํามาวิเคราะห และคาที่ควรวิเคราะหในน้ําทิ้งของโรงงานบาง
ประเภท
7.3 ประเภทการประกอบกิจการตางๆ ระบบขจัดมลพิษทางอากาศ และการเจาะปลองระบายอากาศ
เพื่อติดตั้งเครื่องมือวิเคราะหอากาศ
7.4 รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนประจําเดือนจาก กปส. สผก., ฝอน., ฝอร., สทร.
และ สนพ. ตามมติที่ประชุมผูบริหารระดับสูงครั้งที่ 9/2549 วันที่ 25 กันยายน 2549 ใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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การตรวจโรงงานและการสั่งการ
โรงงานที่ประกอบกิจการ กอเหตุเดือดรอนหรือกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
พนักงานเจาหนาที่
ออกตรวจโรงงาน

พบปญหารุนแรงหรือ
รายแรงใชหรือไม

ใช

ผูประกอบการดําเนินกิจการ
กอใหเกิดอันตราย ความ
เสียหาย/ความเดือดรอน
รายแรง

ไมใช

ผูประกอบการดําเนินกิจการ
กอใหเกิดอันตราย ความ
เสียหาย/ความเดือดรอน
ไมรายแรง

สั่งหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมด
หรือบางสวน

สั่งการใหมีการปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ดําเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่กาํ หนด
หรือไม

ไมใช

สั่งปดโรงงาน
เพิกถอนใบอนุญาต

ใช

อนุญาตให
เปดดําเนินการตอไปได

ผูประกอบการ
เปดดําเนินการตอไปตามปกติ
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ขั้นตอนงานตรวจโรงงานรองเรียน
กิจกรรม

การดําเนินการ

1. รับเรื่องรองเรียน

1. ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน

2. มอบหมายงาน

1. มอบหมายงานให พนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการ

3. ตรวจโรงงาน

1. ตรวจสอบ พรบ. โรงงาน และกฎ
กระทรวงฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบระบบบําบัด (น้ํา และ/หรือ
อากาศ และ/หรือกากอุตสาหกรรม)
3. เก็บตัวอยางน้ํา และ/หรืออากาศ และ/
หรือกากอุตสาหกรรม
4. สงตัวอยางมลสารทําการวิเคราะห
คุณภาพ

หนวยงานรับผิดชอบ
ผูมี
พนักงาน อื่นๆ
อํานาจ. เจาหนาที่
9
9

9
9
9
9

4. เสนอความเห็น

1. ทําหนังสือเสนอความเห็นตอผูมี
อํานาจฯ

9

9

5. การพิจารณาของผูมี
อํานาจสั่งการ

1.
2.
3.
4.

9
9
9
9

9

9

9

9
9
9

9

9

6. บันทึกขอมูล

สั่งปรับปรุงแกไข (ม.37)
สั่งหยุด/ปรับปรุง/ (ม.39 ว.1)
ปดโรงงาน (ม.39 ว.3)
สงเรื่องให สํานักกฎหมายพิจารณา
ดําเนินคดี
5. ลงนามในหนังสืออื่นๆ
1. รวบรวม และบันทึกขอมูลใน
ทะเบียนประวัติโรงงาน
2. เก็บเรื่องรอติดตามผล

หมายเหตุ

9

- เสนอ ผูวาการ
กนอ. พิจารณา
ลงนาม

9
9

หมายเหตุ 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 ที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ผูประกอบการไดรับอนุมัติให
ดําเนินการ
2. พิจารณาหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง เชน สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ , สําเนาโฉนดที่ดิน , ผัง
แมบท , ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานวาเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหใชทดี่ ินและประกอบกิจการ
จาก กนอ. หรือไม มีเงื่อนไขที่ตองพิจารณาเปนพิเศษหรือไม อยางไร ฯลฯ

วิธีการดําเนินการ
1. พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับโรงงานและเครื่องจักรตามที่เกิดขึ้นจริงกับกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกลาว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่วา ดวยหนาที่ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2512 (เฉพาะที่มีผลบังคับใชตามมาตรา 68 แหง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)
ประกาศเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ
2. พิจารณาประเภทกิจการ และกระบวนการผลิต ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต โดยประมวลผลจากการ
อนุญาตครั้งแรก สวนขยาย หรือสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกอนการตออายุใบอนุญาตฯ โดยการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผูประกอบการไดดําเนินการไปจนถึงปจจุบัน
3. พิจารณารายละเอียดการผลิตทั้งในสวนของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ และสวนของกรรมวิธีการผลิตและกําลัง
การผลิต โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผูประกอบการไดดําเนินการไปจนถึงปจจุบัน
4. ลักษณะอาคารโรงงาน อาคารโรงงานตามที่เกิดขึ้นจริงที่จะใชในการประกอบกิจการตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามขอ 5 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้
การอนุญาตกอสรางอาคารและการรับรองการใชอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อาคารที่จะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จะตองปฏิบัติใหถูกตองตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 โดยจะตองไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารจาก กนอ.
การใชอาคาร อาคารประเภทควบคุมการใชตามที่กาํ หนดไวใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระบุไว
ในใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารโรงงาน จะตองไดรับการรับรองวามีการกอสรางถูกตอง
ตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตการใชอาคาร สอดคลองตามที่ไดรับอนุญาต โดยไดรับใบรับรองการใชอาคารจาก
กนอ.
พิจารณาความเหมาะสมของอาคารโรงงาน และสถานที่ปฏิบัติงานมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและ
พอเพียงที่จะประกอบกิจการนั้นๆ การระบายอากาศ ประตู หรือทางออกฉุกเฉิน บันได พื้นที่ปฏิบัติงาน วัตถุที่
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ใชในการกอสราง ลิฟต สายลอฟา ที่เก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของที่อาจจะเกิดอันตราย หรืออัคคีภัย หองสวม ที่
ปสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย
5. เรื่องเครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตามที่เกิดขึ้นจริงเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตไว
พิจารณาความเหมาะสมเกีย่ วกับเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตามขอ 6 แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พรบ. พ.ศ. 2535 เชน ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในการใช
งาน มีอุปกรณความปลอดภัยและสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด ความสั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวนผูอยูอาศัย
ใกลเคียง อันตรายจากสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร อันตรายจากหมอไอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอน เครื่องอัดกาซ ถังปฏิกิริยา และระบบทอ เครื่องจักรหรือภาชนะที่ทํางานสนองกัน ภาชนะบรรจุที่มีความ
กดดันตางจากบรรยากาศ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เครื่องยก เครื่องลําเลียง เปนตน
ประเมินกําลังแรงมาเครื่องจักร ที่แสดงไวในแบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ตามหลักเกณฑและ
วิธีการกับสิ่งของที่ไดติดตั้งไวแลวเปรียบเทียบขอมูลที่ไดดําเนินการติดตั้งจริงและสอดคลองกับขอมูลที่ไดรับ
อนุญาตไว
6. เรื่องมาตรการควบคุม การปลอยเสียง / มลพิษ (น้ําเสีย, อากาศเสีย, ขยะอุตสาหกรรม)
การพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และคําอธิบายการบําบัดน้ําเสียกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู ณ
เวลาตรวจโรงงาน
(1) กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และผลผลิตเปนขั้นตอน พรอมทั้งแสดงใหทราบวาน้ําเสียจาก
กรรมวิธีการผลิตมีคุณสมบัติอยางไร และออกจากจุดใดบาง
(2) คุณสมบัติของน้ําเสียรวมที่ออกจากกรรมวิธีการผลิต เชน BOD , COD , Ph , Solids (SS,
VS, TS) N P Hg Ni Cr เปนตน
(3) ปริมาณน้ําเสียตอหนวยผลิต
(4) ปริมาณน้ําใช และอัตราการไหลของน้ําเสียตอชั่วโมง หรือตอวัน และชวงเวลาการทิ้งน้ําเสีย
(5) กรรมวิธีการบําบัดน้ําเสียเปนขั้นตอน
(6) รายละเอียดการคํานวณและที่มาของคาตางๆ ในการออกแบบกรรมวิธีการบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงาน
(7) แบบแปลนการกอสรางของระบบบําบัดน้ําเสีย
(8) เอกสารอางอิงของการคํานวณ
(9) ลายเซ็นของวิศวกรผูออกแบบ และวงเล็บดวยตัวบรรจง พรอมดวยเลขทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ลายเซ็นของผูรับใบอนุญาตฯ และประทับตราเปนสําคัญ ทั้งใน
รายการคํานวณและแบบแปลน
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ในการพิจารณา ถาระบบการบําบัดน้ําเสียตามแบบแปลนที่เสนอไดมีการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร
หรือบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จะไดรับการพิจารณารวดเร็วโดยเจาหนาที่จะไมตรวจสอบรายละเอียดซ้ําอีก
การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และคําอธิบายการบําบัดมลพิษทางอากาศกับการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(1) กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และผลผลิตเปนขั้นตอน พรอมทั้งแสดงใหเห็นวาปญหาหรือชนิด
ของมลภาวะ เชน ฝุนละออง กลิ่นเหม็น กาซพิษ ฯลฯ จากกรรมวิธีการผลิต และจากจุดใดบาง
(2) คุณสมบัติของสารตางๆ ที่ทําใหเกิดมลภาวะ
(3) กรรมวิธีการขจัดมลภาวะเปนขั้นตอน
(4) รายละเอียดการคํานวณและที่มาของคาตางๆ ในการออกแบบระบบขจัดสิ่งแวดลอมเปนพิษ
(5) เอกสารอางอิงของการออกแบบคํานวณ
ในการพิจารณา ถาระบบการบําบัดมลพิษตามแบบแปลนที่เสนอไดมีการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร
หรือบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จะไดรับการพิจารณารวดเร็วโดยเจาหนาที่จะไมตรวจสอบรายละเอียดซ้ําอีก
การพิจารณาการกํากับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงาน โดยการตรวจสอบการแจงรายละเอียด
ปริมาณ และวิธีกําจัดของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ มีความสมเหตุสมผลและเปนไปได
7. เรื่องโรงงานที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงงานที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2535 ตองเสนอ
มาตรการจัดการสิ่งแวดลอม ตามที่กาํ หนดไวในเงื่อนไขในการอนุญาตมาประกอบการพิจารณาดวย
8. เรื่องโรงงานที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน ตองเสนอรายงานดังกลาว ตามทีก่ ําหนดไวในเงื่อนไขแนบทาย
ใบอนุญาตฯ มาประกอบการพิจารณาดวย
9. พิจารณาเงื่อนไขที่กําหนดไวใหผูประกอบอุตสาหกรรมตองปฏิบัติเปนพิเศษในการอนุญาต
กรณี
เห็นสมควรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใหเหมาะสมเพื่อใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติในการประกอบ
กิจการ ก็ใหมีหนังสือสั่งการและบันทึกเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไวในเงื่อนไขในการ
อนุญาตใหสอดคลองกัน
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แบบฟอรมการตรวจโรงงาน
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สรุปรายงานตรวจโรงงาน
1. ผูประกอบอุตสาหกรรม ___________________________ ทะเบียนผูประกอบอุตสาหกรรม ______________
ประกอบกิจการ __________________________________________________________________________
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ ___________________________________________________________
นิคมอุตสาหกรรม ___________________________________________ เขต _________________________
แปลงที่ดิน ______ เนื้อที่ _________ ไร __________ งาน ___________ ตารางวา/ ___________ ตารางเมตร
2. การดําเนินการ
( ) ตรวจการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
( ) ตรวจการขยายโรงงาน
( ) ตรวจการตออายุ
( ) ตรวจติดตามการดําเนินงาน
( ) ตรวจการรองเรียน
( ) ตรวจกรณีฉุกเฉิน
( ) อื่น ๆ _____________________________________________________________
3. เอกสารที่อางถึง _________________________________________________________________________
4. วันที่เขาตรวจโรงงาน _______________________________ เวลา __________ น. ถึงเวลา __________ น.
5. รายงานการตรวจ/สรุปผลการตรวจ _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. วันที่/กําหนดเวลาที่ตองติดตามผลครั้งตอไป ___________________________________________________
ลงชื่อ _______________________ ลงชื่อ ________________________ ลงชื่อ _______________________
( ________________________ ) ( __________________________ ) ( ________________________ )
พนักงานเจาหนาที่นคิ ม ฯ
ผูประกอบอุตสาหกรรม
พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจ
ตําแหนง ____________________ ตําแหนง ______________________ ตําแหนง _____________________
วันที่ _______________________ วันที่ _________________________ วันที่ ________________________
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รายงานตรวจโรงงาน
ชื่อผูประกอบกิจการ ___________________________________ ทะเบียนผูประกอบอุตสาหกรรม ____________
ประกอบกิจการ _____________________________________________________________________________
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ ______________________________________________________________
นิคมอุตสาหกรรม ___________________________________________ เขต _____________________________
แปลงที่ดิน ______ เนื้อที่ ___________ ไร ____________ งาน ___________ ตารางวา/ ___________ ตารางเมตร
ที่ตั้งโรงงาน ________________________________________________________________________________
ที่ตั้งสํานักงาน _______________________________________________________________________________
ตรวจโรงงาน เพื่อ
( ) ตรวจการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
( ) ตรวจการขยายโรงงาน
( ) ตรวจการตออายุ
( ) ตรวจติดตามการดําเนินงาน
( ) ตรวจการรองเรียน
( ) ตรวจกรณีฉุกเฉิน
( ) อื่น ๆ __________________________________________________________________________________
1. สถานที่ประกอบกิจการ ลักษณะอาคารโรงงานและบริเวณภายในอาคาร
1.1 เจาของที่ดิน ( ) เปนของตนเอง ( ) เปนของบุคคลอื่น ระบุ __________________________________
1.2 เจาของอาคาร ( ) เปนของตนเอง ( ) เปนของบุคคลอื่น ระบุ __________________________________
1.3 อาคารในแปลงที่ดิน (ระบุชนิดของโครงสรางและจํานวนอาคาร) ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.4 อาคารที่ติดตั้งเครื่องจักรและประกอบกิจการอุตสาหกรรม จํานวน _______ หลัง
1.5 ความสูงเฉลี่ยของอาคารโรงงาน _______ เมตร
1.6 บริเวณหรือหองทํางานเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม ( ) มีความเหมาะสม ( ) ไมเหมาะสม
( ) เพียงพอ ( ) ไมเพียงพอ ( ) อื่น ๆ ระบุ _____________________________________________
1.7 พื้นอาคาร ที่ปฎิบัติงานและวัตถุที่ใชในการกอสราง
รายการ
ความเหมาะสม ความมั่นคงแข็งแรง
อื่น ๆ (ระบุ)
1 พื้นอาคาร
( ) 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
1 การระบายอากาศ
( ) มี ( ) ไมมี
2 แสงสวาง
( ) มี ( ) ไมมี
3 ทางเดิน
( ) มี ( ) ไมมี
4 อื่น ๆ
( ) มี ( ) ไมมี

ความเพียงพอ
( ) มี ( ) ไมมี
( ) มี ( ) ไมมี
( ) มี ( ) ไมมี
( ) มี ( ) ไมมี

อื่น ๆ (ระบุ)

1.9 ขนาดและจํานวนประตูฉุกเฉิน ___________________________________________________________
1.10 ขนาด ลักษณะและจํานวนบันไดระหวางชั้น
ลักษณะบันได
ขนาด
จํานวน
อื่น ๆ (ระบุ)
1
2
3
4
1.11 หองสวม ที่ปสสาวะและสถานที่ทําความสะอาดรางกาย
รายการ
ความเหมาะสม
1 หองสวม
( ) มี ( ) ไมมี
2 ที่ปสสาวะ
( ) มี ( ) ไมมี
3 สถานที่ทําความสะอาดรางกาย ( ) มี ( ) ไมมี
4 อื่น ๆ
( ) มี ( ) ไมมี

ความเพียงพอ
( ) มี ( ) ไมมี
( ) มี ( ) ไมมี
( ) มี ( ) ไมมี
( ) มี ( ) ไมมี

อื่น ๆ (ระบุ)

1.12 การเก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงาย __________________________
__________________________________________________________________________________
1.13 อื่น ๆ ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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2. ขอมูลการผลิต
จํานวนคนงาน ชาย ________ คน หญิง ________ คน รวมคนงาน __________ คน
เวลาทํางาน
กะ
1
2
3
4

ตั้งแตเวลา ______ น.

จนถีงเวลา ______ น.

จํานวนชั่วโมง

ปกติ
ที่ 2
ที่ 3
อื่น ๆ

วัตถุดิบ
ชื่อ

ปริมาณการใชเฉลี่ย
(ชิ้นหรือตัน/ป)

แหลงที่มา

หมายเหตุ

1
2
3
4
ผลิตภัณฑ
ชื่อ

ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ชิ้นหรือตัน/ป)

แหลงที่จําหนาย

หมายเหตุ

ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ชิ้นหรือตัน/ป)

แหลงที่จําหนาย

หมายเหตุ

1
2
3
4
ผลิตผลพลอยได
ชื่อ
1
2
3
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กรรมวิธีการผลิต แนบเอกสารแผนภาพแสดงลําดับการทํางาน/ขั้นตอนการเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมหรือ
อันตราย จํานวน __________ หนา
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. เครื่องจักร อุปกรณหรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน
การติดตั้งเครื่องจักร/การปองกันอันตรายจากเครื่องจักร อุปกรณ _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โดย ( ) ไมมีการปองกัน ( ) มีการปองกัน คือ ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
หมอไอน้ํา ถังความดัน หมอตมและถังปฎิกิริยา ( ) ไมมี ( ) มี ระบุรายละเอียด ชนิด ขนาดและจํานวน
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
การตรวจสอบความปลอดภัย ( ) ยังไมไดตรวจสอบ ( ) ตรวจสอบแลว
หมอไอน้ํา ขนาดกําลังผลิตตั้งแต 20 ตัน/ชั่วโมงขึ้นไป ( ) ไมมี ( ) มี
ชื่อผูตรวจ __________________________________ ทะเบียนเลขที่ _______________ ใชไดถึง ______
ชื่อผูควบคุมประจํา ___________________________ ทะเบียนเลขที่ _______________ ใชไดถึง ______
ชื่อวิศกรอํานวยการ ___________________________ ทะเบียนเลขที่ _______________ ใชไดถึง ______
ภาชนะบรรจุวตั ถุอันตรายหรือของเหลวที่อาจทําใหเกิดอันตราย ขนาด 25,000 ลิตร ขึ้นไป ( ) ไมมี
( ) มี ระบุชื่อวัตถุอันตรายหรือของเหลว 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 _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ระบบไฟฟาและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
การจัดเก็บวัตถุอันตราย _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
อื่น ๆ _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ทีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
การจัดการขยะ สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (การจําแนกขยะ การจัดเก็บและความสะอาด) _____
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (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
ผูรับเหมากําจัด ( ) อื่น ๆ ระบุ __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ควบคุมหรือกําจัดโดย ( ) ตนเอง มีวิศวกรควบคุม ชื่อ ___________________________________
( ) วาจางผูอื่นดําเนินการ คือ _______________________________________________________
ที่อยู/สํานักงาน _______________________________________________________________________
โทรศัพท ____________________________ ตามสัญญาการวาจาง ______________________________
มลพิษทางน้ํา
น้ําเสียที่เปนน้ําทิ้งจากโรงงาน
มีน้ําทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจการ ประมาณ _______________ ลบ.เมตร/วัน
มีน้ําทิ้งที่เกิดจากการใชน้ําของคนงาน ประมาณ ______________ ลบ.เมตร/วัน
มีน้ําทิ้งที่เกิดจากกิจการอื่น ๆ ประมาณ _______________ ลบ.เมตร/วัน
รวมมีน้ําทิ้งทั้งหมด ___________________ ลบ.เมตร/วัน
ระบบบําบัดน้ําเสีย ( ) ไมตองมี ( ) ไมมี ( ) มี
เปนแบบ _____________________________________ บําบัดไดสูงสุด _______________ ลบ.เมตร/วัน
( ) อื่น ๆ ระบุ _______________________________________________________________________
การติดตั้งมาตรวัดปริมาณไฟฟา ( ) ไมมี ( ) มี
ผูควบคุมระบบ ( ) ไมตองมี ( ) ไมมี ( ) มี (ชื่อ/คุณวุฒ/ิ เลขทะเบียน) __________________
___________________________________________________________________________________
สภาพของระบบบําบัด ___________________________________________________________ ( )
เปน ( ) ไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
ผูควบคุมระบบ ( ) ไมตองมี ( ) ไมมี ( ) มี (ชื่อ/คุณวุฒิ/เลขทะเบียน) ____________
____________________________________________________________________________________
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แหลงรองรับน้ําทิ้งออกนอกโรงงาน ( ) ระบบรองรับน้ําทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม
( ) ทางระบายน้ําสาธารณะ ชื่อ _________________________________________________________
การระบายน้ําทิ้งออกนอกแปลงที่ดิน จํานวน ______ จุด
(ระบุทิศทางแตละจุด) น้ําฝน ______ จุด อยูทิศ ___________ น้ําเสีย ______ จุด อยูทิศ ___________
จุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง (ระบุ) ______________________________________________________
มลพิษทางอากาศ
เครื่องจักรหรือแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ ( ) ไมมี ( ) มี
ชนิด

เครื่องจักรหรือแหลงกําเนิด

วิธี/ระบบบําบัด

สภาพของระบบบําบัด ___________________________________________________________ ( )
เปน ( ) ไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
ผูควบคุมระบบ ( ) ไมตองมี ( ) ไมมี ( ) มี (ชื่อ/คุณวุฒ/ิ เลขทะเบียน) _____________
___________________________________________________________________________________
จุดเก็บตัวอยางอากาศ (ระบุตําแหนงที่เก็บตัวอยางและแสดงในผังบริเวณดวย)
___________________________________________________________________________________
สรุปความเห็น
การจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
การจัดการมลพิษทางน้ํา _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
การจัดการมลพิษทางอากาศ ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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6. วัตถุอันตรายที่ใชหรือผลิตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
( ) ไมมีวัตถุอันตราย
( ) มีวัตถุอันตราย ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน ____________________________
ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน____________________________
ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน ____________________________
ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน ____________________________
ชื่อ ______________________________ ปริมาณตอเดือน____________________________
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
7.1 ( ) ไมตองมี ( ) ไมมี ( ) มี
สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เห็นชอบเมื่อ ____________________________________________________
เงื่อนไขสําคัญ คือ ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.2 การจัดสงรายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขที่กําหนด ( ) ยังไมไดจัดสง
( ) จัดสงแลว ระบุฉบับที่จดั สง _________________________________________________________________
ผลการตรวจสอบ ( ) เปนไปตามเงื่อนไข ( ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข
ระบุ ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
( ) ไมตองมี ( ) ไมมี ( ) มี
การบงชี้อันตราย (Hazard Identification) อยูในขั้นตอน ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. การใชสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม
การใชน้ําดิบ/น้ําประปา เฉลี่ยสามเดือนลาสุดเดือนละ _______________ลบ.เมตร
สัดสวนการใชน้ําเฉลี่ยตอไรตอวัน วันละ ________________________ลบ.เมตร
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียกอนระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ยสามเดือน
สุดทาย ( ) อยูในเกณฑที่กําหนด ( ) ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ระบุ _______________________________________________________________________________
อื่น ๆ _______________________________________________________________________________
สรุปความเห็น _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. ผูเขารวมการตรวจโรงงานและเวลาที่เขาตรวจ
ชื่อผูแทนโรงงานที่นําตรวจ ____________________________________________________________________
ตําแหนง __________________________________________________ โทรศัพท _________________________
ผูเขารวมการตรวจ ____________________________________________________________________________
ตําแหนง _________________________________________ หนวยงาน _________________________________
เวลาทีเ่ ขาตรวจโรงงาน เริ่มเวลา ____________ น. ถึงเวลา ____________ น.
สรุปผลการตรวจโรงงานและขอเสนอแนะ _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ลงชื่อ _____________________________________
( _________________________________________ )
พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจ
ตําแหนง ___________________________________
วันที่ _______/____________________/__________
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