คู่มือในการกํากับดูแลโรงงาน

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535

บทนํา
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนโครงการพื้นที่อุตสาหกรรมของภาคเอกชนให้เป็ น
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไปแล้วรวม
25 โครงการ กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ รวม 10 จังหวัด ส่ วนที่ 6 สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีการ
สํารวจ ตรวจสอบ ติดตามผลตามโครงการต่าง ๆ และได้รวบรวมปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น พอสรุ ป
เป็ นประเด็นได้ดงั นี้
(1) โรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ตามมาตรา 11 หรื อ
ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานเลือกเข้ามาตั้งอยูใ่ นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม มิให้ต้ งั อยูก่ ระจัดกระจายในพื้นที่ทว่ั ไป เป็ นการสนับสนุนทางด้านผังเมือง
เกิดการร่ วมกลุ่มอุตสาหกรรม (CLUSTER) เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เป็ นการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมที่จูงใจให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนรวมถึงการเป็ นฐานการผลิตเพื่อการส่ งออก จากการได้รับการยกเว้นอันนี้ทาํ ให้
โรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมไม่ตอ้ งมีใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ซึ่ งโรงงานเหล่านี้ บางแห่งยังมี
ความจําเป็ นต้องมีเอกสารยืนยันการเป็ นโรงงานเพื่อแสดงต่อหน่วยราชการหรื อภาคเอกชนอื่น ๆ
เช่น การนําเข้าวัตถุดิบหรื อส่ งสิ นค้าไปต่างประเทศ ต้องติดต่อกับกรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ
การประมูลงานหรื อขายสิ นค้าให้กบั หน่วยราชการหรื อภาคเอกชนอื่น ๆ การกูเ้ งินเพื่อใช้ในกิจการ
กับสถาบันทางการเงิน เป็ นต้น การไม่มี ร.ง.2 หรื อ ร.ง.4 ทําให้โรงงานเหล่านี้ ตอ้ งมาขอให้
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรื อกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสื อรับรองการเป็ นโรงงานใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่ งบางจังหวัดกําหนดอายุการรับรองเพียง 1 ปี ทําให้โรงงานต้องมาขอ
หนังสื อรับรองทุกปี ก่อให้เกิดความยุง่ ยากและไม่อาํ นวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
ทําให้บางโรงงานมีความคิดว่า การมี ร.ง.2 หรื อ ร.ง.4 ยังได้รับความสะดวกกว่า โดยที่โรงงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม มีหน้าที่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมรายปี ทุกโรงงาน รวมถึงโรงงานจําพวกที่ 3
จะต้องแจ้งเริ่ มประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 13 ด้วย ซึ่ งในขั้นตอนนี้จะมีการออกเอกสารให้กบั
โรงงานไว้เป็ นหลักฐานอยูเ่ ดิมแล้ว จึงเห็นควรมีการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารฉบับดังกล่าวให้เป็ น
รู ปแบบมาตรฐานเดียวกันใช้เหมือนกันทุกจังหวัด ใช้เป็ นหลักฐานแทน ร.ง.2 หรื อ ร.ง.4 รวมถึงใช้
เป็ นหลักฐานการรับชําระค่าธรรมเนียมรายปี และขอกําหนดชื่อเรี ยกเอกสารนี้วา่ “หนังสื อรับรองการ
ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535”
/2. การออก…

-2(2) การออกเลขทะเบียนโรงงานให้กบั โรงงานที่อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ยังกําหนด
เลขทะเบียนโรงงานไม่เหมือนกัน เช่น ใช้ “จ.” นําหน้า ใช้ “ข.” นําหน้า ไม่มีท้งั “จ.” และ “ ข.”
นําหน้า ใช้เหมือนโรงงานทัว่ ๆ ไป ซึ่ งในปั จจุบนั สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กาํ หนดรู ปแบบมาตรฐานโดยใช้อกั ษร “ข.” นําหน้าเลขทะเบียนโรงงาน
สําหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ดังนั้น เห็นควรให้มีการปรับปรุ งโดยโรงงานเดิมให้
แก้ไขเลขทะเบียนตามมาตรฐานที่กาํ หนด สําหรับโรงงานที่ต้ งั ขึ้นใหม่ให้มีการออกเลขทะเบียนโรงงาน
ตามระบบมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมในระบบ
สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความถูกต้องครบถ้วน ซึ่ งโรงงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ส่ วนมากจะเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็ นของนักลงทุนไทยเองและนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ มีเงินลงทุนและการจ้างงานสู ง ใช้เทคโนโลยีสูง มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในส่ วนนี้จะมีผลทําให้สามารถนําไปประเมินสถานะ ทิศทางภาคอุตสาหกรรม
และภาวะเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยําขึ้น
(3) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่
เขตประกอบการและเจ้าของโครงการยังไม่ทราบสิ ทธิ และหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
จากมูลเหตุดงั กล่าว ทําให้เกิดแนวคิดว่าควรมีการจัดทําคู่มือในการกํากับดูแลโรงงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมนี้ข้ ึน เพื่อใช้เป็ นคู่มือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ในการจัดทําคู่มือในครั้งนี้ ได้ยดึ หลักที่วา่ แนวทางปฏิบตั ิในคูม่ ือจะต้องไม่ขดั กฎหมายหรื อ
เกินขอบเขตอํานาจที่กฎหมายกําหนด และจะต้องไม่สร้างภาระหรื อหน้าที่เพิ่มขึ้นให้กบั ผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม แต่ให้มีลกั ษณะเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานมากขึ้น
คู่มือฉบับนี้ หวังว่าคงเป็ นประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานและเจ้าของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อไป
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บทที่ 1

สิ ทธิประโยชน์ ของโรงงานในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมรูปแบบต่ าง ๆ
การพัฒนาพื้นที่สาํ หรับกิจการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในประเทศไทยมีหลายรู ปแบบ
เช่น นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ชุมชน
อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมในแต่ละรู ปแบบต่างมีเป้ าหมายดําเนิ นการเหมือนกัน คือ จัดสรร
พื้นที่สาํ หรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยูร่ ่ วมกันเป็ นระบบและมีระเบียบ อันประกอบด้วยสิ่ ง
อํานวยความสะดวก สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการครบครัน แต่ข้ นั ตอนและหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
พื้นที่ในแต่ละรู ปแบบจะแตกต่างกัน รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที่เจ้าของโครงการและโรงงานที่อยูใ่ น
แต่ละพื้นที่จะได้รับก็แตกต่างกันด้วย โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในเบื้องต้นของแต่ละรู ปแบบให้ทราบ
ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรม เป็ นการพัฒนาพื้นที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ในลักษณะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดําเนิ นการ
ลงทุนเองหรื อร่ วมทุนกับภาคเอกชน และตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 กําหนดไว้วา่ ห้ามมิให้บุคคลใช้ชื่อมีอกั ษรไทยประกอบหรื ออักษร
ต่างประเทศ ซึ่ งแปลหรื ออ่านว่า “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป” หรื อ
“เขตอุตสาหกรรมส่ งออก” ในดวงตรา ป้ ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรื อเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับ
ธุ รกิจโดยมิได้เป็ นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ ี ดังนั้น พื้นที่สาํ หรับอุตสาหกรรมใน
รู ปแบบอื่นจึงไม่มีสิทธิ ใช้คาํ เหล่านี้ไปตั้งเป็ นชื่ อพื้นที่ได้ และการเรี ยกพื้นที่สาํ หรับอุตสาหกรรมใน
รู ปแบบอื่นว่านิคมอุตสาหกรรมจึงเป็ นการเรี ยกชื่อที่ไม่ถูกต้อง
โรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม จะได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
จะได้รับยกเว้นในเรื่ องไม่ตอ้ งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ตามมาตรา 11 หรื อได้รับอนุ ญาตตาม
มาตรา 12 แล้วแต่กรณี (ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) และได้รับการยกเว้น
ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมรายปี (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ.2540) รวมทั้งได้สิทธิ ประโยชน์
อื่น ๆ ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ซึ่ งสามารถ
ค้นหาเพิม่ เติมได้ใน www.ieat.go.th
2. เขตอุตสาหกรรมทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริมจากสํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
เป็ นการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนที่ได้รับการส่ งเสริ มตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520
โรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมประเภทนี้ไม่ได้สิทธิ พเิ ศษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่จะ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในด้านภาษีอากร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนกําหนด ซึ่ งสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ใน www.boi.go.th
/3. เขต…

-43. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
เป็ นการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนประกาศเป็ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่อุตสาหกรรมประเภทนี้
จะได้สิทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 หรื อได้รับใบอนุ ญาตตามมาตรา 12 แล้วแต่กรณี แต่การประกอบกิจการ
โรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของ
รัฐมนตรี ที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา 32(1) และบทบัญญัติ
อื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยให้ถือเสมือนเป็ นผูแ้ จ้ง
หรื อผูร้ ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี รวมถึงจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็ นต้น
4. ชุ มชนอุตสาหกรรม เป็ นการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนและขอรับการสนับสนุนจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศเป็ นเขตชุมชนอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์และนโยบายกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2539 โรงงานที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในการ
ได้รับการพิจารณาออกใบอนุ ญาตให้โดยเร็ วเท่านั้น
5. สวนอุตสาหกรรม เป็ นการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชน และดําเนินการเองโดยไม่ได้ขอรับ
การสนับสนุนจากภาคราชการแต่อย่างใด โรงงานที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่สวนอุตสาหกรรมต้องขออนุ ญาต
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เหมือนตั้งอยูใ่ นพื้นที่ทวั่ ๆ ไป
สรุ ป
- พื้นที่สาํ หรับกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (ข้อ 1) และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม (ข้อ 3) เท่านั้น ที่ได้รับสิ ทธิ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ในการ
ยกเว้นไม่ตอ้ งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 ในกรณี เป็ นโรงงานจําพวกที่ 2 หรื อได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 12 ในกรณี เป็ นโรงงานจําพวกที่ 3 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ.2540
ยังให้สิทธิ เพิ่มเติมเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
รายปี เพิ่มเติมอีกด้วย ส่ วนโรงงานที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่สาํ หรับกิจการอุตสาหกรรมรู ปแบบอื่น ๆ (ข้อ 2,
ข้อ 4 และข้อ 5) ยังคงต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทุกมาตรา
- ในการจําแนกว่าโครงการพื้นที่สาํ หรับกิจการอุตสาหกรรม จัดอยูใ่ นรู ปแบบใด จะสังเกต
จากชื่อโครงการไม่ได้ ยกเว้นรู ปแบบนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากมีกฎหมายให้มีสิทธิ ใช้ชื่อนี้ พื้นที่
อุตสาหกรรมในรู ปแบบอื่น จะตั้งชื่อว่านิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ ชื่อโครงการพื้นที่อาจสื่ อไม่ตรงกับ
/สถานะ…

-5สถานะที่เป็ นจริ ง เช่น สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง มีสถานะเป็ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 ซึ่ งสามารถอธิบายได้วา่ ตอนจัดตั้งพื้นที่ครั้งแรกมีลกั ษณะเป็ นสวนอุตสาหกรรม
ต่อมาขอรับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นชุมชนอุตสาหกรรม และต่อมามีการพัฒนา
เพิ่มเติมขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30
นอกจากนี้ หากภาคเอกชนไปขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน จะได้สิทธิเป็ น
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มด้วย ดังนั้น ในพื้นที่เดียวกันอาจเป็ นทั้งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มทับซ้อนกันได้ ตัวอย่างเช่น เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสี มา เป็ นต้น
- พื้นที่สาํ หรับกิจการอุตสาหกรรมในรู ปแบบนิคมอุตสาหกรรม (พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม
ทัว่ ไป) หรื อเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 หรื อชุมชนอุตสาหกรรมสามารถขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(FREE ZONE) จากกรมศุลกากรได้ หากเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากร
ซึ่ งเมื่อได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งเป็ นเขตปลอดอากรแล้ว ก็จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรอีกด้วย

-6-

บทที่ 2
หน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ องกับเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
(1) เจ้ าของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีหน้ าที่ ดังนี้
1.1 พัฒนาพื้นที่ จัดทําระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการให้เป็ นไปตามที่เสนอ
โครงการไว้
1.2 หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้า หน่วยผลิตนํ้าประปา และระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของ
โครงการ จัดเป็ นโรงงานลําดับที่ 88, ลําดับที่ 90 และลําดับที่ 101 ตามลําดับ ดังนั้น ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
โรงงานเหล่านี้ (ไม่วา่ เป็ นของเจ้าของโครงการเองหรื อเป็ นของผูอ้ ื่น) ต้องแจ้งเริ่ มประกอบกิจการ
โรงงานตามมาตรา 13 และชําระค่าธรรมเนียมรายปี ด้วย เช่นเดียวกับโรงงานที่ต้งั อยูภ่ ายในพื้นที่
โครงการ
1.3 ดําเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บท และคัดเลือกประเภทโรงงานที่เข้ามา
ตั้งในโครงการให้เป็ นไปตามที่เสนอโครงการไว้ หรื อเป็ นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และไม่เป็ นประเภทโรงงานที่ไม่อนุญาตตามกฎหมายผังเมืองที่ใช้บงั คับอยู่
1.4 จัดทําฐานข้อมูลโรงงานที่เข้ามาตั้งในโครงการ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานด้าน
สิ่ งแวดล้อม ตําแหน่งที่ต้งั โรงงานภายในโครงการ และจะต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน
ต่าง ๆ ภายในโครงการ แล้วส่ งให้สาํ นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบทุก ๆ 6 เดือน ตามแบบ
รายงาน ก. ในภาคผนวก ซึ่งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็ นผูส้ ่ งสําเนา แบบรายงาน ก.
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบต่อไป
1.5 ควบคุมดูแลระบบสาธารณู ปโภคและระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์และเรี ยบร้อย
1.6 จัดทําแผนปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น โดยจัดให้มีระบบปฏิบตั ิการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์
ในการตอบโต้ภาระฉุ กเฉิ น และจัดให้มีการซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ
1.7 ควบคุมดูแลโรงงานที่เข้ามาตั้งภายในโครงการ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรการและ
ข้อกําหนดของโครงการ หากพบว่าโรงงานรายใดประกอบกิจการโดยก่อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
จะต้องแจ้งให้โรงงานแก้ไขโดยทันที หากโรงงานไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องแจ้งให้สาํ นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหรื อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบโดยเร็ ว

/1.8 ปฏิบตั ิ…

-71.8 ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน แก้ไขหรื อลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หากจะมี
การเปลี่ยนแปลงประเภทอุตสาหกรรมเป้ าหมายหรื อรายละเอียดของโครงการ ให้ส่งรายละเอียดให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ
(2) ผู้ประกอบกิจการโรงงานทีต่ ้ งั อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีหน้ าที่ ดังนี้
2.1 โรงงานจําพวกที่ 3 ที่ต้งั อยูภ่ ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งเริ่ มประกอบกิจการโรงงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวันก่อนวันเริ่ ม
ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เพราะโรงงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติตามมาตรา 11 และ
มาตรา 12 เท่านั้น ดังนั้น ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ยังคงต้องเสี ยค่า
ธรรมเนียมรายปี ในการประกอบกิจการโรงงานอยู่ ตามมาตรา 43 รวมทั้งจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา 32(1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยให้ถือเสมือนเป็ นผูแ้ จ้งหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี
2.2 กรณี โรงงานที่ต้ งั อยูภ่ ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อมีการเพิ่มเครื่ องจักร
ถึงขั้นขยายโรงงาน ตามมาตรา 18 ต้องดําเนินการแจ้งเริ่ มประกอบกิจการในส่ วนขยาย ตามมาตรา 13
2.3 กรณี โรงงานที่ต้งั อยูภ่ ายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง
เครื่ องจักร แต่ไม่ถึงขั้นขยาย หรื อเพิ่มเนื้ อที่อาคารโรงงานหรื อก่อสร้างอาคารโรงงานขึ้นใหม่
ตามมาตรา 19 รวมถึงการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 11 และมาตรา 28 แล้วแต่กรณี
ให้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยูห่ รื อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในกรณี โรงงานตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครภายในกําหนด
2.4 โรงงานที่อยูใ่ นข่ายประเภทและขนาดที่ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ตามมาตรา 46 และ
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก่อน จึงจะเริ่ ม
ประกอบกิจการโรงงานได้
/3. พนักงาน…

-8(3) พนักงานเจ้ าหน้ าทีต่ ามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มีหน้ าที่ ดังนี้
3.1 กํากับ ดูแลเจ้าของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ให้ปฏิบตั ิตามผังแม่บท
และจัดทําระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ ตามที่เสนอโครงการไว้ โดยเฉพาะหน่วยผลิตกระแส
ไฟฟ้า หน่วยผลิตนํ้าประปา และระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการ จัดเป็ นโรงงานลําดับที่ 88,
ลําดับที่ 90 และลําดับที่ 101 ตามลําดับ ดังนั้น เจ้าของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมในฐานะ
ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องแจ้งเริ่ มประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 และชําระค่าธรรมเนียมรายปี ด้วย
เช่นเดียวกับโรงงานที่เข้ามาตั้งอยูภ่ ายในพื้นที่โครงการ
3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ยังคงมีหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลโรงงานในเขตได้เหมือนโรงงานที่ต้งั อยูท่ วั่ ๆ ไป หากการประกอบกิจการของ
โรงงานก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชนหรื อการประกอบกิจการมีลกั ษณะไม่ปลอดภัย สามารถ
ใช้อาํ นาจสั่งการปรับปรุ งแก้ไขตามมาตรา 37 หรื อเสนอให้หยุดประกอบกิจการได้ ตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ในกรณี ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานไม่ยนิ ยอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมรายปี โดยไม่มีเหตุอนั
สมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดการประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียม
และเงินเพิ่มครบจํานวน ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
3.3 การได้รับสิ ทธิ การเป็ นโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องเป็ น
โรงงานในท้องที่ที่กาํ หนดและอยูภ่ ายในบริ เวณแนวเขตที่ดินตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเท่านั้น
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บทที่ 3

การชํ าระค่ าธรรมเนียมรายปี และการแจ้ งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบข้อหารื อของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2540 ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ที่อยูภ่ ายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
และต้องเสี ยค่าธรรมเนียมรายปี ในการประกอบกิจการโรงงานด้วย เพื่อให้การแจ้งเริ่ มประกอบกิจการ
โรงงานตามมาตรา 13 และการชําระค่าธรรมเนียมรายปี มีแนวปฏิบตั ิและใช้แบบฟอร์ มเอกสารที่
เหมือนกันทุกจังหวัด จึงได้กาํ หนดรู ปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) แบบ ข.1 เป็ นคําขอชําระค่าธรรมเนียมรายปี ครั้งแรก สําหรับโรงงานจําพวกที่ 2/แจ้งเริ่ ม
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
(2) แบบ ข.2 เป็ นหนังสื อรับรองการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
รายละเอียดแบบ ข.1 และแบบ ข.2 รวมถึงวิธีการออกเลขทะเบียนโรงงานตามระบบ
ทะเบียนโรงงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยูใ่ น
ภาคผนวก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) การชํ าระค่ าธรรมเนียมรายปี ครั้งแรกสํ าหรับโรงงานจําพวกที่ 2 ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
1.1 ผูป้ ระกอบการโรงงานจําพวกที่ 2 แจ้งขอชําระค่าธรรมเนียมรายปี ครั้งแรกในวันเริ่ ม
ประกอบกิจการโรงงาน (หากแจ้งหลังวันเริ่ มประกอบกิจการ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมรายปี เพิ่มอีก
ร้อยละห้าต่อเดือน) โดยยืน่ แบบ ข.1 พร้อมเอกสารประกอบคําขอ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทา้ ย
แบบ ข.1 จํานวน 3 ชุด ต่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ หากโรงงานตั้งอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ แบบ ข.1 พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตรวจสอบเอกสารแล้ว
ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี

/1.3 พนักงาน…

-101.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกเลขทะเบียนโรงงานและออกหลักฐานเอกสารแบบ ข.2
จํานวน 3 ฉบับ ให้อุตสาหกรรมจังหวัดหรื อหัวหน้าฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นผูล้ งนามในแบบ ข.2
แล้วส่ งสําเนาเรื่ องราวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน จํานวน 1 ชุด สําหรับ
โรงงานที่ต้งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ออกหลักฐาน แบบ ข.2 จํานวน 2 ฉบับ และให้ผอู ้ าํ นวยการสํานัก
รายสาขา เป็ นผูล้ งนาม
1.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งไปตรวจสอบติดตามผลนับแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการโรงงาน
ภายใน 15 วัน หากโรงงานมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่แจ้ง ไม่มีระบบป้ องกันมลพิษหรื อมีสภาพไม่
ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ให้สั่งการปรับปรุ งแก้ไขตามมาตรา 37 ต่อไป
(2) การแจ้ งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 3 ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
2.1 ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานยืน่ แบบ ข.1 พร้อมเอกสารประกอบคําขอตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ทา้ ยแบบ ข.1 จํานวน 3 ชุด ต่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ หากโรงงาน
ตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ แบบ ข.1 พร้อมเอกสาร จํานวน 2 ชุด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตรวจสอบเอกสารแล้ว
ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
2.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกเลขทะเบียนโรงงานและออกหลักฐานเอกสาร แบบ ข.2
จํานวน 3 ฉบับ ให้อุตสาหกรรมจังหวัดหรื อหัวหน้าฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นผูล้ งนาม
ในแบบ ข.2 แล้วส่ งสําเนาเรื่ องราวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงงานที่ต้งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ออกหลักฐานแบบ ข.2 จํานวน 2 ฉบับ
และให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักรายสาขา เป็ นผูล้ งนาม
2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งไปตรวจสอบติดตามผลนับแต่วนั เริ่ มประกอบกิจการโรงงาน
ภายใน 15 วัน หากโรงงานมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่แจ้ง ไม่มีระบบป้ องกันมลพิษ หรื อมีสภาพไม่
ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ให้สัง่ การปรับปรุ งแก้ไขตามมาตรา 37 ต่อไป
(3) การชํ าระค่ าธรรมเนียมรายปี โรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมครั้ งต่ อไป
3.1 วิธีการชําระค่าธรรมเนียมรายปี ในปี ต่อไป ให้ดาํ เนินการเหมือนการชําระค่า
ธรรมเนียมรายปี ของโรงงานที่อยูใ่ นพื้นที่ทว่ั ไป โดยนําแบบ ข.2 มาใช้บนั ทึกค่าธรรมเนียมรายปี
3.2 โรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมรายปี ต่อไปทุกปี เมื่อถึงวันครบกําหนดวันเริ่ มประกอบกิจการโรงงานในปี ถัดไป
ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาํ หนดให้เสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน
/หมายเหตุ…
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- กรณี การขยายโรงงานผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องดําเนินการแจ้งเริ่ มประกอบกิจการ
ในส่ วนขยาย โดยดําเนินการตามขั้นตอนเหมือนการแจ้งเริ่ มประกอบกิจการโรงงาน
และบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในแบบ ข.2 หน้า 3 ดังนี้ “แจ้งเริ่ มประกอบกิจการในส่ วน
ขยายครั้งที่…..ในวันที่………เดือน……………. พ.ศ. …..…. และเริ่ มประกอบกิจการ
ในส่ วนขยายในวันที่……เดือน………..พ.ศ. …..กําลังเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น………แรงม้า
รวมเป็ น………….แรงม้า” พร้อมส่ งสําเนาเรื่ องราวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน จํานวน 1 ชุด
- ในกรณี ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงาน โอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้เช่าหรื อให้เช่าซื้ อ
โรงงานหรื อขายโรงงาน ให้ผปู ้ ระกอบกิจการเดิมแจ้งเลิกการประกอบกิจการและ
ผูป้ ระกอบกิจการใหม่ ดําเนิ นการแจ้งเริ่ มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามขั้นตอน
เดิม โดยชําระค่าธรรมเนียมรายปี ใหม่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสื อรับรองฯ
(ข.2) ให้ใหม่ โดยจําหน่ายทะเบียนโรงงานเดิมและออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่ พร้อมส่ ง
สําเนาเรื่ องราวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน จํานวน 1 ชุด
- กรณี ผปู ้ ระกอบกิจการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรื อชื่อผูป้ ระกอบกิจการโรงงานให้แจ้งเป็ น
หนังสื อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนตาม
มาตรา 24 มิฉะนั้น จะมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
- กรณี หนังสื อรับรองฯ (ข.2) สู ญหายหรื อชํารุ ด ให้ดาํ เนินการขอคัดสําเนาลักษณะ
เช่นเดียวกับการขอคัดสําเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง.2)
- กรณี หนังสื อรับรองฯ (ข.2) ในหน้า 2 และหน้า 3 มีการบันทึกเต็มหน้าแล้ว ให้ใช้
กระดาษ A4 อัดสําเนาหน้า 2 หรื อหน้า 3 เป็ นใบแทรก โดยพิมพ์เลขทะเบียนโรงงานใน
มุมบนด้านขวามือและพิมพ์ขอ้ ความว่าใบแทรกที่ 2/1 หรื อ 3/1 ใต้เลขทะเบียนเพื่อแสดง
ความต่อเนื่ องว่าเป็ นใบแทรกหน้า 2 แผ่นที่ 1 หรื อหน้า 3 แผ่นที่ 1 ตามลําดับ
- การกําหนดเงื่อนไขในหนังสื อรับรองฯ (ข.2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มิได้ให้
อํานาจไว้ ดังนั้น จึงได้กาํ หนดเป็ นคําเตือนในด้านหลังหนังสื อรับรองฯ (ข.2) ข้อ 3 ว่าเป็ น
หน้าที่ของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องปฏิบตั ิในการป้ องกันมลพิษทั้งด้านนํ้า อากาศและ
กากอุตสาหกรรมแทน

ภาคผนวก

แบบรายงาน ก.
ชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม…………………..……..………………..จังหวัด……………..
ขอรายงานผลการดําเนินงานและจํานวนโรงงานที่อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งนี้ ประจํางวด
6 เดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ..….. กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ….. โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การดําเนิ นงานของระบบสาธารณู ปโภค
1.1 ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมมี…..ระบบ และให้รายงานสภาพของระบบในปั จจุบนั (ใช้งาน
ได้ตามปกติ, ต้องปรับปรุ ง, ชํารุ ด) ปริ มาณกระแสไฟฟ้าและสารเคมีท่ีใช้ในรอบ 6 เดือน ค่าเฉลี่ยปริ มาณ
นํ้าเสี ยที่บาํ บัดได้ และระบุแหล่งรับนํ้าทิง้ ที่ผา่ นการบําบัดแล้ว
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.2 ปริ มาณนํ้าใช้ท้งั หมดของโครงการในรอบ 6 เดือน……….ลูกบาศก์เมตร
แหล่งนํ้าใช้……….
1.3 ระบบผลิตนํ้าประปาหรื อนํ้าที่ปรับคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรม ในรอบ 6 เดือน
มีปริ มาณ……….ลูกบาศก์เมตร
(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการเข้ามาตั้งใหม่
หรื อย้ายออก
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(3) ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(4) จัดทําบัญชี รายชื่อโรงงานทั้งหมดที่อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโรงงาน สถานที่ต้ งั โรงงานเลขที่ ประกอบกิจการโรงงาน (ผลิตภัณฑ์) หมายเลขโทรศัพท์
เลขทะเบียนโรงงาน ในกรณี เขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็ นผูจ้ ดั ส่ งนํ้าดิบหรื อนํ้าประปาหรื อนํ้าที่ปรับ
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรม และรับนํ้าทิง้ มาบําบัดให้กบั โรงงานให้แจ้งปริ มาณนํ้าใช้และนํ้าทิง้ ในรอบ
6 เดือน เป็ นปริ มาณรวมของแต่ละโรงงานมาด้วย
(……………………………….)
เจ้ าของโครงการ

