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บทนํา 

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม  ไดส้นบัสนุนโครงการพื้นท่ีอุตสาหกรรมของภาคเอกชนใหเ้ป็น 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม   ตามมาตรา  30   แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ. 2535   ไปแลว้รวม     

25 โครงการ  กระจายตามพื้นท่ีต่าง ๆ รวม 10 จงัหวดั  ส่วนท่ี 6   สาํนกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ไดมี้การ

สาํรวจ  ตรวจสอบ  ติดตามผลตามโครงการต่าง  ๆ  และไดร้วบรวมปัญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   พอสรุป

เป็นประเด็นไดด้งัน้ี       

(1) โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม   ตามมาตรา 30   แห่งพระราชบญัญติั 

โรงงาน  พ.ศ.2535  จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบ  ตามมาตรา 11   หรือ                     

ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 12    เพื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานเลือกเขา้มาตั้งอยูใ่นเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม มิใหต้ั้งอยูก่ระจดักระจายในพื้นท่ีทัว่ไป เป็นการสนบัสนุนทางดา้นผงัเมือง   

เกิดการร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม (CLUSTER)  เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัทางดา้นเศรษฐกิจ พฒันาเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ  เป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดพื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีจูงใจให ้       

ต่างชาติเขา้มาลงทุนรวมถึงการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก  จากการไดรั้บการยกเวน้อนัน้ีทาํให ้         

โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมไม่ตอ้งมีใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน                  

จาํพวกท่ี 2  (ร.ง.2)   หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ซ่ึงโรงงานเหล่าน้ีบางแห่งยงัมี             

ความจาํเป็นตอ้งมีเอกสารยนืยนัการเป็นโรงงานเพื่อแสดงต่อหน่วยราชการหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ                

เช่น  การนาํเขา้วตัถุดิบหรือส่งสินคา้ไปต่างประเทศ  ตอ้งติดต่อกบักรมศุลกากร กรมการคา้ต่างประเทศ           

การประมูลงานหรือขายสินคา้ใหก้บัหน่วยราชการหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ    การกูเ้งินเพื่อใชใ้นกิจการ             

กบัสถาบนัทางการเงิน   เป็นตน้   การไม่มี  ร.ง.2  หรือ  ร.ง.4   ทาํใหโ้รงงานเหล่าน้ีตอ้งมาขอให ้             

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนงัสือรับรองการเป็นโรงงานใน           

เขตประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงบางจงัหวดักาํหนดอายุการรับรองเพียง 1 ปี ทาํใหโ้รงงานตอ้งมาขอ         

หนงัสือรับรองทุกปี ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากและไม่อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบกิจการโรงงาน  

ทาํใหบ้างโรงงานมีความคิดวา่ การมี ร.ง.2 หรือ ร.ง.4   ยงัไดรั้บความสะดวกกวา่ โดยท่ีโรงงานในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม  มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปีทุกโรงงาน รวมถึงโรงงานจาํพวกท่ี 3   

จะตอ้งแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 13  ดว้ย   ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมีการออกเอกสารใหก้บั

โรงงานไวเ้ป็นหลกัฐานอยูเ่ดิมแลว้   จึงเห็นควรมีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารฉบบัดงักล่าวใหเ้ป็น             

รูปแบบมาตรฐานเดียวกนัใชเ้หมือนกนัทุกจงัหวดั  ใชเ้ป็นหลกัฐานแทน  ร.ง.2   หรือ ร.ง.4  รวมถึงใช้

เป็นหลกัฐานการรับชาํระค่าธรรมเนียมรายปี  และขอกาํหนดช่ือเรียกเอกสารน้ีวา่ “หนงัสือรับรองการ

ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30  แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน 

พ.ศ.2535” 

/2. การออก… 
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(2) การออกเลขทะเบียนโรงงานใหก้บัโรงงานท่ีอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ยงักาํหนด 

เลขทะเบียนโรงงานไม่เหมือนกนั   เช่น  ใช ้ “จ.”  นาํหนา้  ใช ้ “ข.”  นาํหนา้  ไม่มีทั้ง  “จ.”  และ  “ ข.” 

นาํหนา้   ใชเ้หมือนโรงงานทัว่  ๆ  ไป   ซ่ึงในปัจจุบนัสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                    

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดก้าํหนดรูปแบบมาตรฐานโดยใชอ้กัษร   “ข.”   นาํหนา้เลขทะเบียนโรงงาน

สาํหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ดงันั้น  เห็นควรใหมี้การปรับปรุงโดยโรงงานเดิมให ้ 

แกไ้ขเลขทะเบียนตามมาตรฐานท่ีกาํหนด สาํหรับโรงงานท่ีตั้งข้ึนใหม่ใหมี้การออกเลขทะเบียนโรงงาน

ตามระบบมาตรฐานดงักล่าว  เพื่อใหร้ะบบฐานขอ้มูลโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมในระบบ

สารสนเทศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีความถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงโรงงานในเขตประกอบการ                     

อุตสาหกรรม ส่วนมากจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นของนกัลงทุนไทยเองและนกัลงทุนจาก             

ต่างประเทศ   มีเงินลงทุนและการจา้งงานสูง   ใชเ้ทคโนโลยสูีง  มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ   ดงันั้น  

ฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ในส่วนน้ีจะมีผลทาํใหส้ามารถนาํไปประเมินสถานะ   ทิศทางภาคอุตสาหกรรม   

และภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํข้ึน 

(3) พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน  ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 

เขตประกอบการและเจา้ของโครงการยงัไม่ทราบสิทธิและหนา้ท่ี  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น   

จากมูลเหตุดงักล่าว ทาํใหเ้กิดแนวคิดวา่ควรมีการจดัทาํคู่มือในการกาํกบัดูแลโรงงานในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมน้ีข้ึน    เพื่อใชเ้ป็นคู่มือของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน 

พ.ศ. 2535  ในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกนั  

 ในการจดัทาํคู่มือในคร้ังน้ี  ไดย้ดึหลกัท่ีวา่  แนวทางปฏิบติัในคู่มือจะตอ้งไม่ขดักฎหมายหรือ  

เกินขอบเขตอาํนาจท่ีกฎหมายกาํหนด   และจะตอ้งไม่สร้างภาระหรือหนา้ท่ีเพิ่มข้ึนใหก้บัผูป้ระกอบ           

กิจการโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม    แต่ใหมี้ลกัษณะเป็นการอาํนวยความสะดวก        

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานมากข้ึน    

คู่มือฉบบัน้ี   หวงัวา่คงเป็นประโยชน์แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน  

พ.ศ.2535  ผูป้ระกอบกิจการโรงงานและเจา้ของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อไป 
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บทที ่1 

สิทธิประโยชน์ของโรงงานในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ 
 

 การพฒันาพื้นท่ีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ                       

เช่น    นิคมอุตสาหกรรม    เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                   

เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา  30 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ.2535  ชุมชน                          

อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมในแต่ละรูปแบบต่างมีเป้าหมายดาํเนินการเหมือนกนั คือ จดัสรร  

พื้นท่ีสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ขา้ไปอยูร่่วมกนัเป็นระบบและมีระเบียบ    อนัประกอบดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวก  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน แต่ขั้นตอนและหลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง        

พื้นท่ีในแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกนั   รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีเจา้ของโครงการและโรงงานท่ีอยูใ่น                    

แต่ละพื้นท่ีจะไดรั้บก็แตกต่างกนัดว้ย โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในเบ้ืองตน้ของแต่ละรูปแบบใหท้ราบ  

ดงัน้ี 

1.  นิคมอุตสาหกรรม  เป็นการพฒันาพื้นท่ีโดยอาศยัพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย พ.ศ.2522  ในลกัษณะท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดาํเนินการ              

ลงทุนเองหรือร่วมทุนกบัภาคเอกชน  และตามมาตรา 40  แห่งพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรม    

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.2522  กาํหนดไวว้า่    หา้มมิใหบุ้คคลใชช่ื้อมีอกัษรไทยประกอบหรืออกัษร               

ต่างประเทศ ซ่ึงแปลหรืออ่านวา่   “นิคมอุตสาหกรรม”   “เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป”   หรือ                          

“เขตอุตสาหกรรมส่งออก” ในดวงตรา  ป้ายช่ือ  จดหมาย  ใบแจง้ความ  หรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบั

ธุรกิจโดยมิไดเ้ป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบญัญติัน้ี  ดงันั้น พื้นท่ีสาํหรับอุตสาหกรรมใน                       

รูปแบบอ่ืนจึงไม่มีสิทธิใชค้าํเหล่าน้ีไปตั้งเป็นช่ือพื้นท่ีได ้ และการเรียกพื้นท่ีสาํหรับอุตสาหกรรมใน              

รูปแบบอ่ืนวา่นิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นการเรียกช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง 

โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม จะไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  

จะไดรั้บยกเวน้ในเร่ืองไม่ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบ  ตามมาตรา 11   หรือไดรั้บอนุญาตตาม

มาตรา 12 แลว้แต่กรณี  (ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535)   และไดรั้บการยกเวน้       

ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี   (ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12   พ.ศ.2540)   รวมทั้งไดสิ้ทธิประโยชน์          

อ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ซ่ึงสามารถ            

คน้หาเพิ่มเติมไดใ้น www.ieat.go.th 

2.  เขตอุตสาหกรรมทีไ่ด้รับการส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เป็นการพฒันาพื้นท่ีของภาคเอกชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  

โรงงานในพื้นท่ีอุตสาหกรรมประเภทน้ีไม่ไดสิ้ทธิพเิศษตามพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535  แต่จะ  

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในดา้นภาษีอากร ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนกาํหนด  ซ่ึงสามารถคน้หาเพิ่มเติมไดใ้น www.boi.go.th 

/3. เขต… 
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3.  เขตประกอบการอุตสาหกรรม  ตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535   

เป็นการพฒันาพื้นท่ีของภาคเอกชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม         

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอุตสาหกรรมประเภทน้ี             

จะไดสิ้ทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 โดยไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ีทราบตามมาตรา 11  หรือไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 12 แลว้แต่กรณี   แต่การประกอบกิจการ

โรงงานดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8  ประกาศของ

รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว  ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32(1)  และบทบญัญติั

อ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบญัญติัน้ี  โดยใหถื้อเสมือนเป็นผูแ้จง้

หรือผูรั้บใบอนุญาต  แลว้แต่กรณี  รวมถึงจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    เช่น   กฎหมาย       

วา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง  เป็นตน้   

4.  ชุมชนอุตสาหกรรม  เป็นการพฒันาพื้นท่ีของภาคเอกชนและขอรับการสนบัสนุนจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   ประกาศเป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรมตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายกระทรวง   

อุตสาหกรรม ฉบบัลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2539  โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการ               

ไดรั้บการพิจารณาออกใบอนุญาตให้โดยเร็วเท่านั้น 

5.  สวนอุตสาหกรรม  เป็นการพฒันาพื้นท่ีของภาคเอกชน และดาํเนินการเองโดยไม่ไดข้อรับ 

การสนบัสนุนจากภาคราชการแต่อยา่งใด โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมตอ้งขออนุญาต            

ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  เหมือนตั้งอยูใ่นพื้นท่ีทัว่ ๆ ไป 

 สรุป 

- พื้นท่ีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม  (ขอ้ 1)    และเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรม (ขอ้ 3) เท่านั้น ท่ีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 ในการ   

ยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบตามมาตรา 11 ในกรณีเป็นโรงงานจาํพวกท่ี 2 หรือไดรั้บ

อนุญาตตามมาตรา 12  ในกรณีเป็นโรงงานจาํพวกท่ี  3  และตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12  พ.ศ.2540                

ยงัใหสิ้ทธิเพิ่มเติมเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม    ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม             

รายปีเพิ่มเติมอีกดว้ย   ส่วนโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ  (ขอ้ 2,              

ขอ้ 4 และขอ้ 5)   ยงัคงตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  ทุกมาตรา 

- ในการจาํแนกวา่โครงการพื้นท่ีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม จดัอยูใ่นรูปแบบใด จะสังเกต 

จากช่ือโครงการไม่ได ้ ยกเวน้รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม  เน่ืองจากมีกฎหมายใหมี้สิทธิใชช่ื้อน้ี   พื้นท่ี   

อุตสาหกรรมในรูปแบบอ่ืน  จะตั้งช่ือวา่นิคมอุตสาหกรรมไม่ได ้  ช่ือโครงการพื้นท่ีอาจส่ือไม่ตรงกบั 

 

/สถานะ… 
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สถานะท่ีเป็นจริง  เช่น  สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง   มีสถานะเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม      

ตามมาตรา 30 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ตอนจดัตั้งพื้นท่ีคร้ังแรกมีลกัษณะเป็นสวนอุตสาหกรรม                         

ต่อมาขอรับการสนบัสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นชุมชนอุตสาหกรรม  และต่อมามีการพฒันา             

เพิ่มเติมขอรับการสนบัสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30  

นอกจากน้ี  หากภาคเอกชนไปขอรับการสนบัสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  จะไดสิ้ทธิเป็น

เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมดว้ย   ดงันั้น   ในพื้นท่ีเดียวกนัอาจเป็นทั้งเขตประกอบการ                      

อุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมทบัซอ้นกนัได ้   ตวัอยา่งเช่น    เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมนวนคร  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นตน้ 

- พื้นท่ีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม (พื้นท่ีในเขตอุตสาหกรรม 

ทัว่ไป) หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ     

เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30  หรือชุมชนอุตสาหกรรมสามารถขอจดัตั้งเขตปลอดอากร 

(FREE ZONE)  จากกรมศุลกากรได ้ หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัตั้งเขตปลอดอากร  

ซ่ึงเม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งเป็นเขตปลอดอากรแลว้ ก็จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางอากรตามกฎหมาย      

วา่ดว้ยศุลกากรอีกดว้ย 
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บทที ่2 

หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกบัเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535 

 

(1) เจ้าของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีหน้าที ่ ดังนี้ 

1.1 พฒันาพื้นท่ี  จดัทาํระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการใหเ้ป็นไปตามท่ีเสนอ 

โครงการไว ้

1.2 หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้า  หน่วยผลิตนํ้าประปา  และระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของ 

โครงการ  จดัเป็นโรงงานลาํดบัท่ี 88,  ลาํดบัท่ี 90   และลาํดบัท่ี 101  ตามลาํดบั  ดงันั้น  ผูเ้ป็นเจา้ของ             

โรงงานเหล่าน้ี  (ไม่วา่เป็นของเจา้ของโครงการเองหรือเป็นของผูอ่ื้น)  ตอ้งแจง้เร่ิมประกอบกิจการ             

โรงงานตามมาตรา  13   และชาํระค่าธรรมเนียมรายปีดว้ย  เช่นเดียวกบัโรงงานท่ีตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ี           

โครงการ 

  1.3  ดาํเนินการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงัแม่บท และคดัเลือกประเภทโรงงานท่ีเขา้มา          

ตั้งในโครงการให้เป็นไปตามท่ีเสนอโครงการไว ้หรือเป็นไปตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ              

ส่ิงแวดลอ้ม และไม่เป็นประเภทโรงงานท่ีไม่อนุญาตตามกฎหมายผงัเมืองท่ีใชบ้งัคบัอยู ่

  1.4  จดัทาํฐานขอ้มูลโรงงานท่ีเขา้มาตั้งในโครงการ  รวมถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้น 

ส่ิงแวดลอ้ม  ตาํแหน่งท่ีตั้งโรงงานภายในโครงการ   และจะตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัโรงงาน        

ต่าง  ๆ   ภายในโครงการ    แลว้ส่งใหส้าํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทราบทุก ๆ  6  เดือน  ตามแบบ            

รายงาน ก.  ในภาคผนวก  ซ่ึงสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัจะเป็นผูส่้งสาํเนา   แบบรายงาน  ก.                       

ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบต่อไป 

  1.5  ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของโครงการใหอ้ยู ่        

ในสภาพสมบูรณ์และเรียบร้อย 

  1.6  จดัทาํแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน  โดยจดัใหมี้ระบบปฏิบติัการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์             

ในการตอบโตภ้าระฉุกเฉิน และจดัใหมี้การซอ้มแผนอยา่งสมํ่าเสมอ 

  1.7  ควบคุมดูแลโรงงานท่ีเขา้มาตั้งภายในโครงการ ใหป้ฏิบติัตามมาตรการและ                        

ขอ้กาํหนดของโครงการ  หากพบวา่โรงงานรายใดประกอบกิจการโดยก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม               

จะตอ้งแจง้ใหโ้รงงานแกไ้ขโดยทนัที   หากโรงงานไม่สามารถแกไ้ขได ้   จะตอ้งแจง้ใหส้าํนกังาน                   

อุตสาหกรรมจงัหวดัหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบโดยเร็ว 

 

 

/1.8  ปฏิบติั… 
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1.8 ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั  แกไ้ขหรือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ          

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  หากจะมี 

การเปล่ียนแปลงประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายละเอียดของโครงการ   ใหส่้งรายละเอียดให้

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพจิารณาเห็นชอบก่อนดาํเนินการ 

  (2)  ผู้ประกอบกจิการโรงงานทีต่ั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีหน้าที ่ ดังนี้ 

2.1 โรงงานจาํพวกท่ี 3  ท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30   

มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนัก่อนวนัเร่ิม

ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13   แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ.2535   เพราะโรงงานในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมไดรั้บการยกเวน้เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัตามมาตรา 11 และ             

มาตรา 12  เท่านั้น   ดงันั้น  ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2   และจาํพวกท่ี 3  ยงัคงตอ้งเสียค่า          

ธรรมเนียมรายปีในการประกอบกิจการโรงงานอยู ่ตามมาตรา 43 รวมทั้งจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8  ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว  

ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32(1)  และบทบญัญติัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบ         

กิจการโรงงานตามพระราชบญัญติัน้ี  โดยใหถื้อเสมือนเป็นผูแ้จง้หรือผูรั้บใบอนุญาต  แลว้แต่กรณี 

2.2 กรณีโรงงานท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือมีการเพิ่มเคร่ืองจกัร 

ถึงขั้นขยายโรงงาน  ตามมาตรา 18  ตอ้งดาํเนินการแจง้เร่ิมประกอบกิจการในส่วนขยาย  ตามมาตรา 13    

  2.3  กรณีโรงงานท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีการเพิ่ม เปล่ียนแปลง 

เคร่ืองจกัร แต่ไม่ถึงขั้นขยาย  หรือเพิ่มเน้ือท่ีอาคารโรงงานหรือก่อสร้างอาคารโรงงานข้ึนใหม่                  

ตามมาตรา 19   รวมถึงการเลิกประกอบกิจการโรงงาน   ตามมาตรา 11  และมาตรา 28  แลว้แต่กรณี              

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยูห่รือกรมโรงงานอุตสาหกรรม              

ในกรณีโรงงานตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครภายในกาํหนด  

  2.4  โรงงานท่ีอยูใ่นข่ายประเภทและขนาดท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอ้มตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  ตามมาตรา 46 และ                      

มาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก่อน  จึงจะเร่ิม

ประกอบกิจการโรงงานได ้

 

/3. พนักงาน… 
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(3)  พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535 มีหน้าที ่ ดังนี้ 

3.1 กาํกบั ดูแลเจา้ของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ใหป้ฏิบติัตามผงัแม่บท 

และจดัทาํระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ตามท่ีเสนอโครงการไว ้โดยเฉพาะหน่วยผลิตกระแส          

ไฟฟ้า   หน่วยผลิตนํ้าประปา  และระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของโครงการ  จดัเป็นโรงงานลาํดบัท่ี 88,               

ลาํดบัท่ี  90 และลาํดบัท่ี 101 ตามลาํดบั  ดงันั้น เจา้ของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมในฐานะ      

ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงาน   ตามมาตรา 13   และชาํระค่าธรรมเนียมรายปีดว้ย    

เช่นเดียวกบัโรงงานท่ีเขา้มาตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีโครงการ 

   3.2  พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  ยงัคงมีหนา้ท่ีเขา้ไป 

ตรวจสอบ กาํกบั ดูแลโรงงานในเขตไดเ้หมือนโรงงานท่ีตั้งอยูท่ ัว่ ๆ ไป  หากการประกอบกิจการของ   

โรงงานก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนหรือการประกอบกิจการมีลกัษณะไม่ปลอดภยั สามารถ   

ใชอ้าํนาจสั่งการปรับปรุงแกไ้ขตามมาตรา 37   หรือเสนอใหห้ยดุประกอบกิจการได ้  ตามมาตรา 39            

แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 

  ในกรณีผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ยนิยอมเสียค่าธรรมเนียมรายปี   โดยไม่มีเหตุอนั       

สมควร  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งใหผู้น้ั้นหยดุการประกอบกิจการไวจ้นกวา่จะไดเ้สียค่าธรรมเนียม              

และเงินเพิ่มครบจาํนวน  ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 

  3.3  การไดรั้บสิทธิการเป็นโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  จะตอ้งเป็น         

โรงงานในทอ้งท่ีท่ีกาํหนดและอยูภ่ายในบริเวณแนวเขตท่ีดินตามแผนท่ีแนบทา้ยประกาศกระทรวง          

อุตสาหกรรมเท่านั้น     
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บทที ่3 

การชําระค่าธรรมเนียมรายปีและการแจ้งเร่ิมประกอบกจิการโรงงาน 

ตามมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญตัิโรงงาน  พ.ศ.2535 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดต้อบขอ้หารือของกระทรวงอุตสาหกรรม   เม่ือวนัท่ี                     

13 มิถุนายน 2540   ซ่ึงสรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 3  ท่ีอยูภ่ายในเขตประกอบการ        

อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  

และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปีในการประกอบกิจการโรงงานดว้ย  เพื่อใหก้ารแจง้เร่ิมประกอบกิจการ

โรงงานตามมาตรา 13    และการชาํระค่าธรรมเนียมรายปี    มีแนวปฏิบติัและใชแ้บบฟอร์มเอกสารท่ี

เหมือนกนัทุกจงัหวดั จึงไดก้าํหนดรูปแบบของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

(1) แบบ ข.1  เป็นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมรายปีคร้ังแรก  สาํหรับโรงงานจาํพวกท่ี 2/แจง้เร่ิม 

ประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 3  ตามมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 

(2) แบบ ข.2  เป็นหนงัสือรับรองการประกอบกิจการโรงงาน  ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

ตามมาตรา 30  แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535    

รายละเอียดแบบ ข.1  และแบบ ข.2  รวมถึงวธีิการออกเลขทะเบียนโรงงานตามระบบ 

ทะเบียนโรงงานของสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  อยูใ่น           

ภาคผนวก 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 (1)  การชําระค่าธรรมเนียมรายปีคร้ังแรกสําหรับโรงงานจําพวกที ่2    ในเขตประกอบการ                 

อุตสาหกรรม 

1.1 ผูป้ระกอบการโรงงานจาํพวกท่ี 2  แจง้ขอชาํระค่าธรรมเนียมรายปีคร้ังแรกในวนัเร่ิม 

ประกอบกิจการโรงงาน  (หากแจง้หลงัวนัเร่ิมประกอบกิจการ จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มอีก 

ร้อยละหา้ต่อเดือน)  โดยยืน่แบบ ข.1  พร้อมเอกสารประกอบคาํขอ  ตามรายละเอียดท่ีระบุไวท้า้ย 

แบบ ข.1  จาํนวน 3 ชุด  ต่อสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู ่ หากโรงงานตั้งอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่แบบ ข.1 พร้อมเอกสารประกอบ  จาํนวน 2 ชุด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  ตรวจสอบเอกสารแลว้  

ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 

 

 

/1.3 พนกังาน… 
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1.3 พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกเลขทะเบียนโรงงานและออกหลกัฐานเอกสารแบบ ข.2       

จาํนวน 3 ฉบบั ใหอุ้ตสาหกรรมจงัหวดัหรือหวัหนา้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูล้งนามในแบบ ข.2  

แลว้ส่งสาํเนาเร่ืองราวใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน จาํนวน 1  ชุด สาํหรับ

โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ออกหลกัฐาน แบบ ข.2 จาํนวน 2 ฉบบั และใหผู้อ้าํนวยการสาํนกั    

รายสาขา  เป็นผูล้งนาม 

1.4 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบติดตามผลนบัแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 

ภายใน 15 วนั  หากโรงงานมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีแจง้  ไม่มีระบบป้องกนัมลพิษหรือมีสภาพไม่        

ปลอดภยั อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายข้ึนได ้ ใหส้ั่งการปรับปรุงแกไ้ขตามมาตรา 37 ต่อไป 

(2) การแจ้งเร่ิมประกอบกจิการโรงงาน จําพวกที ่3 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญตัิโรงงาน  

พ.ศ.2535  ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

2.1 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานยืน่แบบ ข.1 พร้อมเอกสารประกอบคาํขอตามรายละเอียด 

ท่ีระบุไวท้า้ยแบบ  ข.1   จาํนวน  3  ชุด   ต่อสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู ่ หากโรงงาน

ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร   ใหย้ืน่แบบ  ข.1   พร้อมเอกสาร จาํนวน  2  ชุด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  ตรวจสอบเอกสารแลว้ 

ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 

2.3 พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกเลขทะเบียนโรงงานและออกหลกัฐานเอกสาร   แบบ  ข.2   

จาํนวน  3  ฉบบั  ใหอุ้ตสาหกรรมจงัหวดัหรือหวัหนา้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูล้งนาม                   

ในแบบ  ข.2  แลว้ส่งสาํเนาเร่ืองราวใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน                

จาํนวน 1 ชุด  สาํหรับโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ออกหลกัฐานแบบ  ข.2  จาํนวน  2  ฉบบั          

และใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัรายสาขา เป็นผูล้งนาม 

2.4 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งไปตรวจสอบติดตามผลนบัแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 

ภายใน  15  วนั  หากโรงงานมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีแจง้  ไม่มีระบบป้องกนัมลพิษ   หรือมีสภาพไม่         

ปลอดภยั  อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายข้ึนได ้ ใหส้ั่งการปรับปรุงแกไ้ขตามมาตรา 37 ต่อไป    

(3) การชําระค่าธรรมเนียมรายปี โรงงานจําพวกที ่2 และโรงงานจําพวกที ่3  ในเขต 

ประกอบการอุตสาหกรรมคร้ังต่อไป 

3.1  วธีิการชาํระค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป  ให้ดาํเนินการเหมือนการชาํระค่า 

ธรรมเนียมรายปีของโรงงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีทัว่ไป   โดยนาํแบบ  ข.2  มาใชบ้นัทึกค่าธรรมเนียมรายปี 

3.2  โรงงานจาํพวกท่ี 2 และโรงงานจาํพวกท่ี 3  ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จะตอ้ง 

ชาํระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี  เม่ือถึงวนัครบกาํหนดวนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงานในปีถดัไป   

ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกาํหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหา้ต่อเดือน 

/หมายเหตุ… 
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หมายเหตุ   

- กรณีการขยายโรงงานผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งดาํเนินการแจง้เร่ิมประกอบกิจการ            

ในส่วนขยาย โดยดาํเนินการตามขั้นตอนเหมือนการแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงาน               

และบนัทึกการเปล่ียนแปลงไวใ้นแบบ ข.2 หนา้ 3 ดงัน้ี “แจง้เร่ิมประกอบกิจการในส่วน

ขยายคร้ังท่ี…..ในวนัท่ี………เดือน……………. พ.ศ. …..….  และเร่ิมประกอบกิจการ               

ในส่วนขยายในวนัท่ี……เดือน………..พ.ศ. …..กาํลงัเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน………แรงมา้    

รวมเป็น………….แรงมา้”  พร้อมส่งสาํเนาเร่ืองราวใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ             

เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  จาํนวน  1  ชุด 

- ในกรณีผูป้ระกอบกิจการโรงงาน โอนการประกอบกิจการโรงงาน  ใหเ้ช่าหรือใหเ้ช่าซ้ือ   

โรงงานหรือขายโรงงาน  ให้ผูป้ระกอบกิจการเดิมแจง้เลิกการประกอบกิจการและ                    

ผูป้ระกอบกิจการใหม่ ดาํเนินการแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 3 ตามขั้นตอน         

เดิม  โดยชาํระค่าธรรมเนียมรายปีใหม่  และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองฯ               

(ข.2) ใหใ้หม่ โดยจาํหน่ายทะเบียนโรงงานเดิมและออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่  พร้อมส่ง

สาํเนาเร่ืองราวใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  จาํนวน  1 ชุด 

- กรณีผูป้ระกอบกิจการเปล่ียนช่ือโรงงานหรือช่ือผูป้ระกอบกิจการโรงงานใหแ้จง้เป็น

หนงัสือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนตาม                   

มาตรา 24  มิฉะนั้น  จะมีบทกาํหนดโทษตามมาตรา 53  แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.

2535 

- กรณีหนงัสือรับรองฯ (ข.2) สูญหายหรือชาํรุด ใหด้าํเนินการขอคดัสาํเนาลกัษณะ

เช่นเดียวกบัการขอคดัสาํเนาใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 (ร.ง.2) 

- กรณีหนงัสือรับรองฯ (ข.2) ในหนา้ 2 และหนา้ 3  มีการบนัทึกเตม็หนา้แลว้ ใหใ้ช ้           

กระดาษ A4  อดัสาํเนาหนา้ 2 หรือหนา้ 3  เป็นใบแทรก โดยพิมพเ์ลขทะเบียนโรงงานใน   

มุมบนดา้นขวามือและพิมพข์อ้ความวา่ใบแทรกท่ี 2/1 หรือ 3/1  ใตเ้ลขทะเบียนเพื่อแสดง

ความต่อเน่ืองวา่เป็นใบแทรกหนา้ 2 แผน่ท่ี 1 หรือหนา้ 3 แผน่ท่ี 1 ตามลาํดบั 

- การกาํหนดเง่ือนไขในหนงัสือรับรองฯ (ข.2)  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  มิไดใ้ห้

อาํนาจไว ้ดงันั้น จึงไดก้าํหนดเป็นคาํเตือนในดา้นหลงัหนงัสือรับรองฯ (ข.2) ขอ้ 3  วา่เป็น

หนา้ท่ีของผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งปฏิบติัในการป้องกนัมลพิษทั้งดา้นนํ้า อากาศและ

กากอุตสาหกรรมแทน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงาน ก. 

 

 ช่ือเขตประกอบการอุตสาหกรรม…………………..……..………………..จงัหวดั…………….. 

ขอรายงานผลการดาํเนินงานและจาํนวนโรงงานท่ีอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งน้ี   ประจาํงวด            

6 เดือน    มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ..…..       กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ…..  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การดาํเนินงานของระบบสาธารณูปโภค 

1.1 ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมมี…..ระบบ  และใหร้ายงานสภาพของระบบในปัจจุบนั (ใชง้าน 

ไดต้ามปกติ,  ตอ้งปรับปรุง, ชาํรุด)  ปริมาณกระแสไฟฟ้าและสารเคมีท่ีใชใ้นรอบ 6 เดือน ค่าเฉล่ียปริมาณ        

นํ้าเสียท่ีบาํบดัได ้ และระบุแหล่งรับนํ้าทิ้งท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ 

 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ปริมาณนํ้าใชท้ั้งหมดของโครงการในรอบ  6  เดือน……….ลูกบาศกเ์มตร  

แหล่งนํ้าใช…้……. 

1.3 ระบบผลิตนํ้าประปาหรือนํ้าท่ีปรับคุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรม ในรอบ  6  เดือน  

มีปริมาณ……….ลูกบาศกเ์มตร  

(2) รายงานการเปล่ียนแปลงของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีการเขา้มาตั้งใหม่  

หรือยา้ยออก

 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(3) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบ 6 เดือน 

  …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(4) จดัทาํบญัชีรายช่ือโรงงานทั้งหมดท่ีอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี   

ช่ือโรงงาน สถานท่ีตั้งโรงงานเลขท่ี ประกอบกิจการโรงงาน (ผลิตภณัฑ)์ หมายเลขโทรศพัท ์

เลขทะเบียนโรงงาน ในกรณีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นผูจ้ดัส่งนํ้าดิบหรือนํ้าประปาหรือนํ้าท่ีปรับ  

คุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรม  และรับนํ้าทิ้งมาบาํบดัใหก้บัโรงงานใหแ้จง้ปริมาณนํ้าใชแ้ละนํ้าทิ้งในรอบ                

6  เดือน เป็นปริมาณรวมของแต่ละโรงงานมาดว้ย 
 

(……………………………….) 

เจ้าของโครงการ 
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