
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดแบบแจ้งข้อมลูการประกอบกิจการโรงงาน 

พ.ศ.  2562 
 
 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ลงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2545  ได้ก าหนดแบบแจง้
ข้อมูลรายเดือน  (แบบ  ร.ง.  8)  นั้น 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน 
ตามแบบ  ร.ง.  8  และเพ่ือให้การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ดังนั้น   
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน  
พ.ศ.  2544  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดแบบแจ้งข้อมูล
การประกอบกิจการโรงงาน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน  

(แบบ  ร.ง.  8)  พ.ศ.  2545  ลงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2545 
ข้อ 4 แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน  (ร.ง.  8)  และแบบแจ้งข้อมูลรายปี  (ร.ง.  9)  ให้เป็นไป

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 

แบบแจ้งข้อมลูการประกอบกจิการโรงงาน (รายเดือน)  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2544 

 
 
ชื่อโรงงาน.......................................... เลขทะเบียนโรงงาน................................... เลขนิติบุคคล........................................ 
ประจ าเดือน.......................... พ.ศ. ........... ชื่อผู้กรอกข้อมลู .............................................เบอร์โทร ................................. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการประกอบกิจการ 

1.1 ปริมาณสินค้าส าเร็จรูป 

รายการสินค้าที่ส ารวจ หน่วย สินค้าคงคลัง 
ณ ต้นเดือน 

การผลิต สินค้า 
รับมา 

การจ าหน่าย สินค้าคงคลัง 
ณ สิ้นเดือน 

ก าลังการ
ผลิตต่อเดือน 

TSIC ผลิตภัณฑ ์ ในประเทศ ส่งออก อ่ืน ๆ 

           
           
                    

1.2 มูลค่าจ าหน่ายสนิค้าส าเร็จรูป 

รายการสินค้าที่ส ารวจ 
หน่วย 

มูลคา่การจ าหน่าย 
TSIC ผลิตภัณฑ ์ ในประเทศ ส่งออก 

  พันบาท   
  พันบาท   
  พันบาท   

1.3 แรงงาน 
 

1.4 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

ชนิด 
ยอดยกมา  

(ตัน) 
ปริมาณที่รับ/ซื้อ 

(ตัน) 
ปริมาณที่ใช ้ 

(ตัน) 
คงเหลือ  
(ตัน) 

ราคาวัตถุดิบเฉลีย่ต่อ
หน่วย (บาท/กิโลกรัม) 

แหล่งที่มา  
(ระบุประเทศ) 

หมายเหต ุ

        
        
        

1.5 ผลพลอยได้ 

ชนิด 
ยอดยกมา  

(ตัน) 
ผลิตได้  
(ตัน) 

จ าหน่าย  
(ตัน) 

คงเหลือ  
(ตัน) 

มูลค่าจ าหน่าย  
(บาท) 

แหล่งที่จ าหน่ายไป  
(ระบุประเทศ) 

หมายเหต ุ

        
        
        

 

 

 

 

แรงงาน จ านวนคนงานฝ่ายผลิต จ านวนชั่วโมงท างานโดยเฉลี่ย จ านวนวันท างานโดยเฉลี่ย 

TSIC ผลิตภัณฑ ์ (คน) (ต่อวัน/ต่อคน) (ต่อเดือน/ต่อคน) 
        
        
        
รวม (กรณีไม่สามารถแยกแรงงานได้)      

ส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

ร.ง. 8 



1.6 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้/ตะกรันและกากของเสีย 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้ว/ 
ตะกรันและกากของเสีย 

การก าจัด/จ าหน่าย ปริมาณ
คงเหลือ(ตัน) 

หมายเหต ุ

ชนิด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด ยอดยกมา  
(ตัน) 

ปริมาณทีเ่กิดขึ้น  
(ตัน) 

วิธีการก าจัด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด จ านวน  
(ตัน) 

ผู้บ าบัดและ
ก าจัด 

มูลค่าจ าหน่าย
(บาท) 

ผู้รับซื้อ 
 

 
 

 

            
            
            

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

1.7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า 

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff) 
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต ์

Demand Charge : kW พลังงานไฟฟ้า : หน่วย 
Energy Charge: Unit 

ความต้องการพลังไฟฟ้ารแีอคตีฟ
Reactive Power: kVAR ค่าไฟฟ้า (บาท) 

On Peak Partial Peak Off Peak 
      

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต ์

Demand Charge : kW 
พลังงานไฟฟ้า : หน่วย 
Energy Charge: Unit  ความต้องการพลังไฟฟ้ารแีอคตีฟ

Reactive Power: kVAR ค่าไฟฟ้า (บาท) 
On Peak Off Peak Holiday On Peak Off Peak Holiday 

        

หมายเหตุ: ให้แนบส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดในการประกอบกิจการ 

1.7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้ า    
ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ปริมาณน้ าที่ใช้ 
 (ลูกบาศก์เมตร) 

แก๊ส น้ ามัน ถ่านหิน อื่น ๆ 
ชนิด (กิโลกรัม) ชนิด (ลิตร) ชนิด (ตัน) ระบ ุ หน่วย 

         
         

ส่วนที่ 2 ความเห็นต่อภาวะธุรกิจ 

2.1 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (Purchasing Managers Index: PMI) ณ เดือน........................................ 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 

เหตุผล 
คาดการณเ์ดือนหน้า 

เพิ่มขึ้น (%) เท่าเดมิ ลดลง (%) เพิ่มขึ้น (%) เท่าเดมิ ลดลง (%) 
1) ค าสั่งซ้ือใหม่         

2) ผลผลิต         

3) การจ้างงาน         

4) ระยะเวลาขนส่งวัตถุดิบ         

5) สินค้าคงคลังวัตถุดิบ        

2.2 ภาพรวมภาวะธุรกิจ 
1) ภาวะธุรกิจเดือนนี้ ณ  เดือน................................................ 
 1. ดขีึ้นมาก   2. ดขีึ้นเล็กน้อย  3. ทรงตัว  4. แย่ลงเล็กน้อย   5. แย่ลงมาก 

    2)  ภาวะธุรกิจเดือนหน้า เดือน...........................................  
     1. ดขีึ้นมาก              2. ดขีึ้นเล็กน้อย            3. ทรงตัว  4. แย่ลงเล็กน้อย   5. แย่ลงมาก 

แนบไฟล์ 



 

                     แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายปี) 
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 

                         ประจ าป ีพ.ศ........................................ 
แบบแจ้งข้อมลูการประกอบกจิการโรงงาน (รายปี) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 : ข้อมลูทั่วไป    
ส่วนที่ 2 : ข้อมลูการประกอบกจิการ     
ส่วนที่ 3 : ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 
 
1.1 ข้อมลูผู้ประกอบการ 
 1.1.1 ช่ือ (ไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         บุคคลธรรมดา        เลขท่ีบัตรประชาชน ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

         นิติบุคคล         เลขทะเบียนนิติบคุคล……………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.1.2 ส านักงานเลขท่ี……………………………………... หมู่ที…่……. ตรอก/ซอย…………..……………… ถนน …………………………………………………… 
        ต าบล/แขวง……………….……… อ าเภอ/เขต………………………… จังหวัด…………………………… รหสัไปรษณีย…์……………………………….… 
        โทรศัพท…์……………….………………… โทรสาร……………..………………………e-mail……………………………………………………………………….. 
1.2 ข้อมลูโรงงาน   
 1.2.1 ช่ือโรงงาน (ไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
              เลขทะเบียนโรงงาน ............................................................................................................................................................................... 
        สถานภาพโรงงาน         ประกอบกิจการ  วันเริ่มด าเนินการ ............................................................................................................ 
                                              หยุดประกอบช่ัวคราว 
 1.2.2 ที่ตั้งโรงงาน         ที่เดียวกับท่ีอยูส่ านักงาน (ให้ข้ามไปกรอกข้อ 1.2.3) 
     เลขท่ี……………………………………... หมู่ที…่…….. ตรอก/ซอย…………..…………………….. ถนน ……………………………………….……………….. 
        ต าบล/แขวง……………….……… อ าเภอ/เขต………………………… จงัหวัด…………………………… รหสัไปรษณีย…์……………………………….… 
        โทรศัพท…์……………….………………… โทรสาร……………..……………………… e-mail……………………………………………………………………….. 
 1.2.3       โรงงานจ าพวกท่ี 1 มีก าลังแรงม้าของเครื่องจักรรวม.......................................แรงม้า (ตามที่ได้ประกอบกิจการ) 
              โรงงานจ าพวกท่ี 2 มีก าลังแรงม้าของเครื่องจักรรวม.......................................แรงม้า (ตามที่ไดร้บัแจ้ง ร.ง.2)  
           โรงงานจ าพวกท่ี 3 มีก าลังแรงม้าของเครื่องจักรรวม.......................................แรงม้า (ตามที่ไดร้บัอนุญาต ร.ง.4) 
       1.2.4 โรงประกอบโลหกรรม (ถ้าไม่ใช่ ข้ามไปกรอกข้อ 1.2.5)................................................โดยวิธีการ..................................................... 
     ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่....................../.........................มีอายุ...................ปี สิ้นสดุวันท่ี.............................................................  
       1.2.5 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน (กรุณาแจ้งให้ครบ) 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ประกอบกิจการ TSIC 

   

   

   

1.3 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (ถ้ามี)  

มาตรฐานเลขท่ี ใบอนุญาตที ่ ช่ือผู้รับใบอนุญาต 

   

   

   
 
 
 
 

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป 

ร.ง. 9 



2 
 

 
 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิแบ่งตามรูปแบบการผลิต (% ของยอดขายท้ังหมด รวมกันเท่ากับ 100%) 
    รับจ้างผลิต (OEM)…………….%  ผลิตตามรูปแบบของตนเอง (ODM) ……………%  มีรูปแบบและแบรนด์ของตนเอง (OBM) ……………% 
2.2 ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และบริการ ผ่าน E-Commerce คิดเป็นร้อยละ ...................... (% ของยอดขายทั้งหมด) 
2.3 ประเภทสินค้าและวัตถุดิบ 

ประเภทสินค้า ปริมาณผลิต/ปี หน่วย วัตถุดิบหลัก 
   ประเภท ปริมาณ/ปี หน่วย 

สินค้าหลัก (1)………………………….      
สินค้าหลัก (2)...............................      
สินค้ารอง (1)……………………………      

2.4 ข้อมูลด้านแรงงาน  

รายการ ฝ่ายผลิต ส านักงาน 
2.4.1 จ านวนวันท างาน (วัน/สัปดาห์)   
2.4.2 ท างานปกติรวมวันละ (ช่ัวโมง)   
2.4.3 ท างานล่วงเวลาวันละ (ช่ัวโมง)   
2.4.4 ท างานวันละ (กะ)   
2.4.5 อายุโดยเฉลีย่ของแรงงาน (ปี)  
2.4.6 จ านวนครั้งในการฝึกอบรมบุคลากร (ครั้ง/ป)ี  
2.4.7 จ านวนแรงงานท่ีได้รับการฝกึอบรม (คน)  

 

                            ต าแหน่ง   
ไทย ต่างประเทศ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
2.4.8 เจ้าหน้าท่ีบริหารและวิชาการ/บรหิารจดัการทั่วไป1      
2.4.9 คนงานช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการ2      
2.4.10 คนงานไม่ใช่ช่างฝีมือ/ไม่ใช่ผู้ช านาญการ3     

รวม     
1 หมายถึง เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งบริหาร/ผู้จดัการ/บริหารจดัการทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
2 หมายถึง เจ้าหน้าที่ช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการ ท่ีปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีประกอบกิจการ/พื้นที่โรงงาน 
3 หมายถึง เจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกลุ่ม 1 และ 2 และปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบกิจการ/ พ้ืนท่ีโรงงาน 

2.5 ข้อมูลประเมินศกัยภาพการผลิต  

รายการ ปี พ.ศ............ 
2.5.1 รายได้รวม (บาท)  
2.5.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ (บาท)   
2.5.3 มูลค่าการส่งออก (บาท)  
2.5.4 วัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าระหว่างผลิตคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด   
2.5.5 สินค้าส าเร็จรูปคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด   
2.5.6 อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%)   
2.5.7 มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ ์(บาท)  
2.5.8 สัดส่วนมลูค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อายไุมเ่กิน 5 ปี (%)  
2.5.9 สัดส่วนมลูค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อตัโนมตัิ/กึ่งอัตโนมัติ (%)  

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบกิจการ 
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2.6 มูลค่าต้นทุนขาย (บาท) 

รายการ ปี พ.ศ............ 
ต้นทุนขายรวมทั้งหมด  

ข้อมูลต้นทุนขายที่ส าคัญ ได้แก่   
2.6.1 ต้นทนุวัตถุดิบรวม   

2.6.1.1 ต้นทุนวัตถุดิบจากต่างประเทศ    
2.6.2 ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการหีบหอ่สินค้า   
2.6.3 ต้นทุนเช้ือเพลิงและพลังงาน ที่ใช้ในการผลิต 
       2.6.3.1 ค่าไฟฟูา 
       2.6.3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

2.6.4 ต้นทุนค่าน้ าดิบ/น้ าประปา ที่ใช้ในการผลิต   
2.6.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร   
2.6.6 ค่าตอบแทนแรงงานฝุายผลติ   
2.6.7 ต้นทุนค่าจ้างเหมาจ่ายที่จ่ายให้ผู้ประกอบการอื่น โดยผู้จ้างจดัหาวัตถุดิบให้   
2.6.8 ค่าธรรมเนียมที่จ่ายส าหรับแรงงานเช่า   
2.6.9 ต้นทุนซื้อสินค้าส าเร็จรูปมาเพื่อจ าหน่ายต่อ   
2.6.10 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร   

2.7 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (บาท) 

รายการ ปี พ.ศ............ 
2.7.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมท้ังหมด  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส าคัญ ได้แก่   
2.7.1.1 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ค่าโฆษณา และนายหน้า)  
2.7.1.2 ค่าขนส่ง  
2.7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   
2.7.1.4 ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
2.7.1.5 ค่าจัดฝึกอบรมและสัมมนา  
2.7.1.6 ค่าตอบแทนแรงงานฝุายขายและบริหาร   

2.7.1.6.1 ค่าตอบแทนพนักงานคลังสินค้า  
2.7.1.7 ค่าเช่า (ท่ีดิน อาคาร เครือ่งจักรและอุปกรณ์)  
2.7.1.8 ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า (ค่าเช่าที่ดินคลังสินค้า คลังสินค้า และค่าประกันภยัคลังสินค้า)   
2.7.1.9 ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับรอง บัญชี และปรึกษากฎหมาย  
2.7.1.10 อื่นๆ (ค่าติดต่อสื่อสาร เดินทาง เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส านักงาน วัสด/ุอุปกรณส์ านักงาน) 

 

2.7.2 ดอกเบี้ยจ่าย   

2.8 ข้อมูลจากงบดุล (บาท)  

รายการ 
ปี พ.ศ............ 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม) 
2.8.1 สินทรัพยร์วม   

   2.8.1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน   
2.8.2 หนี้สินรวม   

   2.8.2.1  หนี้สินหมุนเวียน   
2.8.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น   
2.8.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  
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2.9 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

รายการ ปี พ.ศ............... 
2.9.1 มูลค่าการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต (บาท)   

2.9.1.1  ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์   
2.9.1.2  อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………..............   

2.9.2 สัดส่วนมลูค่าเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทางโรงงานประดิษฐ์คดิค้นขึ้นมาเอง (%)   
2.9.3 มูลค่าการซื้อ/ขอใช้สิทธ์ิในการใช้เทคโนโลยี (บาท)  
2.9.4 จ านวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ/เครื่องหมายการค้า (ฉบับ)  
2.9.5 จ านวนสินค้านวัตกรรมที่คดิค้น/พัฒนาขึ้นใหม่ (รายการ)   
2.9.6 สัดส่วนมลูค่ายอดขายสินค้านวัตกรรม (%)  

2.10 ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้านี้ ท่านผู้ประกอบการมีแผนด าเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ขยายโรงงาน  ซื้อเครื่องจักรทดแทน  ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม 
 ปรับปรุงกระบวนการท างาน  พัฒนาผลิตภัณฑ/์บริการ  ปรับลดจ านวนแรงงาน  
 วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ  วิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อ  พัฒนาบุคลากร 
 สร้างมาตรฐานกระบวนการท างาน  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ  พัฒนาระบบการทดสอบ (Lab Test) 
 ย้ายสถานที่ตั้งกิจการในประเทศ  
 ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ  สาขาอุตสาหกรรม...........................................  ประเทศ............................................ 
 ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ  สาขาอุตสาหกรรม...........................................  ประเทศ............................................ 
 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………… 

2.11 ท่านประสงค์จะให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินธุรกจิหรือไม่           ประสงค์          ไม่ประสงค์ 
       (โปรดระบดุ้านทีป่ระสงค์จะให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนมากทีสุ่ด 3 อันดันแรก  1 = มากที่สุด   2= มาก   3 = ปานกลาง) 

ระบุ
อันดับ 

ประเด็นปัญหา แนวทาง/ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ต้นทุนทางการเงิน  
 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ ์  
 ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร  
 คุณภาพวัตถดุิบ  
 คุณภาพสินค้า  
 การพัฒนาสินค้าใหม้ีความแตกต่าง  
 การจัดหาแรงงาน  
 การจัดหาวตัถุดิบ  
 ต้นทุนวัตถุดิบ   
 ต้นทุนแรงงาน   
 ต้นทุนเช้ือเพลิงและพลังงานท่ีใช้ในการผลิต  
 การส่งเสริมการตลาด  
 ระบบการขนส่ง  
 โครงสร้างพื้นฐาน ระบุ  

.................................................................................. 
 

 ภาษี ระบุ  .........................................................    
 มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ระบ…ุ………………………………  
 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรม  
 อื่น ๆ โปรดระบุ  .........................................................  

.……………………………………………………………………………… 
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3.1 ขนาดเนื้อที่      เนื้อท่ีอาคาร ……….……….………. ตร.ม.       เนื้อท่ีโรงงาน ……….……….………. ตร.ม. 
3.2 เคร่ืองจักร 

ช่ือเครื่องจักร จ านวน (เครื่อง) แรงม้า แหล่งที่มา (ระบุประเทศ)  
    
    
    

3.3 แรงม้า แรงม้าที่ด าเนินการ ............................................. แรงมา้ 
3.4 มลพิษน้ า 
    ข้อมูลน้ าเสีย        : ชนิดระบบ (ระบุค าย่อ)…………………………….. 

    ปริมาณน้ าเสียสูงสุด ………........ลบ.ม./วัน  ปริมาณน้ าเสียปัจจุบนั……………. ..ลบ.ม./วัน  ปริมาณน้ าทิ้งที่ระบายออก…………............ลบ.ม./วัน 

แนบผลการวิเคราะห์มลพิษน้ า มกีารตรวจวดั เมื่อวัน/เดือน/ปี..........................   
มวลสาร INF. (มก./ลิตร) EFF. (มก./ลิตร) 

pH   
TDS   
SS   
Oil & Grease   
COD   
BOD   
Heavy  metals 
Mercury   
Selenium   
Cadmium   
Lead   
Arsenic   
Total  Chromium   
Barium   
Nickel   
Copper   
Zinc   
Manganese   
Toxic  Chemicals 
Cyanide   
Formaldehyde   
Phenols  Compound   
 

      มีเง่ือนไขห้ามระะบายน้ าทิ้ง       ไม่มีน้ าเสีย 
      ใช้บ่อเก็บกัก       อื่นๆ (ระบุ)............................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แวงง 

ค าย่อระบบ Air Float = Dissolved Air Floatation, AL= Aerated 
Lagoon , Anae F = Anaerobic Filter , Anae F แบบบริการ, Anae 
F แบบบริการ, AS = Activated Sludge, AS แบบ, CT = Chemical 
Treatment, G Trap = Grease Oil, O Dicth = Oxidation Ditch,  
Per F = Percolating Filter (Trickling Filter) , Po Pond = 
Polishing , RBC = Rotating Biological Contacter, Sed Pond = 
Sedimentation Pond, Sed Tank = Sedimentation Tank ,  Sep 
Tank = Septic Tank, 
Sta Pond = Stabilization , UASB = Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket, Wet L = Wet Land, ก าจัด N, ก าจัด, บ่อเก็บ, ไม่มีระบบน้ า 

 

พื้นที่รับน้ า : 
ลุ่มน้ า : 

ปริมาณน้ าใช้อุตสาหกรรม (ลบ.ม./วัน) 

แหล่งน้ า ปริมาณที่ใชเ้ฉลีย่ ปริมาณที่ใชสู้งสุด 

น้ าประปา   

น้ าบาดาล   

แหล่งน้ าผิวดินและอื่นๆ   

 

ระบบท่ี     ............./...........       
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3.5 มลพิษอากาศ 
 
ข้อมูลอากาศเสีย              (  ) ไม่มีอากาศเสีย 
ชนิดระบบ(ระบุค าย่อ)  ……………………………………………….   
เป็นมลพิษอากาศจากกิจกรรม…………………………………….. 
ชนิดมลสาร  ………………………………………………………………. 
FLOW RATE ………………………………………………… CFM                       
ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช้ …………………………………………..      
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ………………………………………  กก./วัน  
 

 

ค าย่อระบบ:  Set Cham = Settling Chamber, Cyc = Single Cyclone, Mul Cyc = Multiple Cyclone, Bag Fil = Bag Filter, Scrub = Wet Scrubber  (ไม่มี media),  
Pack Sc =Packed Wet Scrubber(มี media), EP = Electrostatic Precipitator, Cond = Condensation, AC = Activated Carbon, Af Burn = After Burner,  
ไม่มีระบบอากาศเสีย,อื่นๆ (ระบุ….)  ระบบต่อเนื่องกัน 2 ระบบใช้สัญลักษณ์ + ถ้าขนานกันใช้สัญลักษณ์ // 
ชนิดมวลสาร: ฝุุน ไอสารเคมี ไอกรด ไอด่าง ควัน กลิ่น ละอองสี                       ชนิดเชื้อเพลิง: น้ ามันเตา LPG ถ่านหิน ฟืน แกลบ ขี้เลื่อย ฯลฯ 
 
 
แนบผลวิเคราะห์มลพิษอากาศ              มีการตรวจวัด เมื่อวัน/เดอืน/ปี..................................   

ชนิดสารเจือปน ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ หน่วย 
ฝุุนละออง (Total Suspended Particulate)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
พลวง (Antimony)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
สารหน ู(Arsenic)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ทองแดง (Copper)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ตะกั่ว (Lead)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปรอท (Mercury)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
คลอรีน (Chlorine)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ไฮโดรเจนคลอไรด ์(Hydrogen chloride)   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
กรดก ามะถัน (Sulfuric acid)   ppm 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(Hydrogen sulfide)   ppm 
คาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide)   ppm 
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide)   ppm 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)   ppm 
ไซลีน (Xylene)   ppm 
ครีซอล (Cresol)   ppm 

 
 
3.6 กากอุตสาหกรรม 

 สิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย  

ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้ว/ 
ตะกรันและกากของเสีย 

การก าจัด/จ าหน่าย 
ปริมาณ

คงเหลือ(ตัน) 
หมาย
เหต ุ

ชนิด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด 
ยอดยกมา 

(ตัน) 
ปริมาณที่เกิดขึ้น 

(ตัน) 
วิธีการก าจัด 

(รหัส) 
ชื่อ
ชนิด 

จ านวน 
(ตัน) 

ผู้บ าบัดและ
ก าจัด 

มูลค่าจ าหน่าย
(บาท) 

ผู้รับซื้อ 
   

            
            
            
            
            
            

ระบบที่     ............./...........       
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3.7 ความปลอดภัย 
3.7.1 สารเคมี        

ชื่อ CAS No. UN No. 
ลักษณะ 

สาร 
สถานะ 
สาร 

ความเป็นอันตราย ความ
หนาแน่น 
(g/cm3) 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

ปริมาณ
การใช้รวม

ต่อปี 
หน่วย 

ปริมาณ 
การจัดเก็บ

สูงสุด 
หน่วย 

ลักษณะ 
ภาชนะ
บรรจุ 

ความ
จุ 

หน่วย 
ชนิดของ

สาร
ดับเพลิง 

หมายเหต ุ
UN Class GHS 

วัตถุดิบ                  
                   
                   
                   
                   
ผลิตภัณฑ ์
                   
                   
วัสดุพลอยได ้
                   

3.7.2 หม้อน้ า  
1) มีการใช้งานหม้อน้ า จ านวน............................................................ เครื่อง 
2) ข้อมูลหม้อน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3 หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน (Hot oil)  
1) มีการใช้งานหม้อต้มฯ จ านวน........................................................... เครื่อง 
2) ข้อมูลหม้อต้มฯ 
  
 
    
 
 

3.7.4 อัคคีภัย 
1) จ านวนหัวรับน้ าดับเพลิง (Fire hose)............................................ จุด 
2) ระบบหรืออปุกรณ์ปูองกันและระงับอัคคีภัยทีม่ ี

ถังดับเพลิง   ชนิด................................... จ านวน............................. 
ระบบดับเพลิง  ชนิด................................... จ านวน.............................    
เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน จ านวน....................................................... 
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้

  อื่นๆ ........................................................................................................... 

หม้อน้ า ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ........................................................... 
พิกัดใช้งานท่ีแรงดันสูงสุด.............................. bar 
อัตราการผลติไอน้ าสูงสุด................................ ตัน/ช่ัวโมง 
ชนิดหม้อน้ าแบบ      ท่อน้ า (Water Tube)      ท่อไฟ (Fire Tube)                                   
เชือ้เพลิงท่ีใช้..................................................................................... 
มาตรฐานหม้อน้ า        มาตรฐาน ASME 

       มาตรฐาน JIS 
       มาตรฐาน EN 
       มาตรฐาน ISO 

                อื่นๆ .................................................. 

หม้อน้ า ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ........................................................... 
พิกัดใช้งานท่ีแรงดันสูงสุด.............................. bar 
อัตราการผลติไอน้ าสูงสุด................................ ตัน/ช่ัวโมง 
ชนิดหม้อน้ าแบบ      ท่อน้ า (Water Tube)      ท่อไฟ (Fire Tube)                                   
เชือ้เพลิงท่ีใช้..................................................................................... 
มาตรฐานหม้อน้ า        มาตรฐาน ASME 

       มาตรฐาน JIS 
       มาตรฐาน EN 
       มาตรฐาน ISO 

                อื่นๆ .................................................. 

หม้อต้มฯ ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)....................................................... 
อุณหภูมิใช้งานสูงสดุ................................................................  °C 
ค่าความร้อนที่สามารถผลติได…้………………………………………..  kcal 
 

หม้อต้มฯ ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)....................................................... 
อุณหภูมิใช้งานสูงสดุ................................................................  °C 
ค่าความร้อนที่สามารถผลติได…้………………………………………..  kcal 
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3.8 ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     3.8.1 สมอ. ตรวจโรงงานครั้งล่าสดุเมื่อวันท่ี ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     3.8.2 การผลิต 

(  ) หยุดผลิต : 
มาตรฐานเลขท่ี ใบอนุญาตที ่ รายการทีไ่ดร้ับอนุญาต รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

(ขนาด/แบบ/รุ่น) 
สาเหต ุ

     
     

(  ) มีการผลิต :  
มาตรฐานเลขท่ี ใบอนุญาตที ่ รายการทีไ่ดร้ับ

อนุญาต 
รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

(ขนาด/แบบ/รุ่น) 
ปริมาณการผลติ 

(หน่วยต่อปี) 
แสดงเครื่องหมาย

มาตรฐาน  
ไม่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน (ม.16) 

      

 3.8.3 การปฏิบัติตามเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 
            3.8.3.1 ระบบการควบคุมคุณภาพ  

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผู้ตรวจสอบ…………………………………………………………………………………..……. 
  ( ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ       ( ) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ข้อ.................................................................... 
            3.8.3.2 การตรวจสอบผลิตภณัฑ์และเครื่องมือทดสอบ  

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผู้ตรวจสอบ………………………………………………………………………………………… 
  ( ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ       ( ) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ข้อ.................................................................... 

3.8.3.3 การด าเนินการกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า  
ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผู้ตรวจสอบ………………………………………………………………………………………… 

  ( ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ       ( ) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะฯ ข้อ.................................................................... 
3.8.3.4 การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ ์

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผู้ตรวจสอบ………………………………………………………………………………………… 
  ( ) แสดงเครื่องหมาย       ( ) ครบตามก าหนด     ( ) ไม่ครบตามก าหนด  ขาดรายการ........................................................ 

( ) ไม่แสดงเครื่องหมายเพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………... 


