
บทบาทของวิศวกรกบัภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

    โดย 
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                                  เสวนาออนไลน “Future of Engineering : พลิกโฉมวงการวิศวกรไทยเพื่อหนทางรอดในยคุดิสรัปชั่น”
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Engineering

กรอ.  
      สรา้งองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที    

และผู้ประกอบการโรงงาน 
โรงงาน 
      ให้การอบรมแกพ่นักงาน และชุมชนรอบข้าง
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The 3'E's- Engineering, Enforcement and Education 

- การออกแบบ ติดตงั และใช้วัสดุอุปกรณท์ไีด้มาตรฐานวิศวกรรม  
- การประเมินความเปนอันตราย และกําหนดมาตรการปองกัน 

Education

Engineering

Education
Enforcement 

Enforcement 
- การบังคับใช้กฎหมาย 
- การตรวจกํากับเข้มงวดตามหลักวิชาการ             



พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 

โรงงานอุตสาหกรรม 

• พิจารณาอนุญาตประกอบ/ขยายกิจการ
โรงงาน/แจ้งประกอบ 

• ตรวจกํากับดูแลโรงงาน 
• ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้าน

เทคโนโลยสิีงแวดล้อมและความปลอดภัย 
• การรายงานข้อมูลสิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภัย 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
• ขึนทะเบียนวัตถุอันตราย  
• รับแจ้ง/อนุญาต การนําเข้า/ส่งออก/ผลติ/

ครอบครองวัตถอุนัตราย  
• หลักเกณฑ์เกยีวกับฉลาก/เอกสารความปลอดภัย/

การจัดเก็บ/การขนส่ง 
• บุคลากรเฉพาะด้านวัตถุอันตรายประจําโรงงาน 

สถานทเีก็บสารเคม ี



โรงงานจําพวกที 1 

ประกอบกจิการได้ทันที

โรงงานจําพวกที 2 

ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

โรงงานจําพวกที 3 

ต้องได้รับใบอนุญาต

องค์ประกอบการเปนโรงงาน  
• อาคาร สถานที ยานพาหนะ 
• เครืองจักร ≥ 50 Hp หรือใช้คนงาน ≥ 50 คน 
• ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารงุ ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 

ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสงิใดๆ (12 กิจกรรม) 
• บัญชีประเภทโรงงานตามกฎกระทรวง (107 ประเภท) 

พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 



การกํากับดูแล
การประกอบ
กิจการโรงงาน

มาตรา 12 และ มาตรา 18

การเลิกประกอบ 
กิจการโรงงาน

 ประกาศรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน

 กฎหมายผังเมือง/กฎกระทรวงฉบับที 2 
(ทําเลทีตงั) 

 การประเมินผลกระทบด้านสงิแวดล้อม
และความปลอดภัย/ รายการออกแบบ
คํานวณ  

 การประเมินความเสียง กรณีโรงงานทีมี
ความเสียงสูง 12 ประเภท 

 การกําหนดเงือนไขท้ายใบอนุญาต รง.4 

การขออนญุาต
ประกอบ/ 
ขยายกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) 

พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และ ฉบับท ี2 พ.ศ. 2562 

 กฎหมายด้านความปลอดภัย/ 
สิงแวดล้อม (มาตรา 8) 

 การสังการปรบัปรุงแกไ้ข 
(มาตรา 37) 

 การสังหยุดประกอบกจิการ
โรงงาน (มาตรา 39) 

 การตรวจสอบโรงงาน 
(มาตรา 9) 
 
 

มาตรา 28

 แจ้งเลิกประกอบกิจการ 
  กอ่น 30 วัน 
 แก้ไขปรบัปรงุให้มีสภาพ 
  ทไีม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือ  เดือดร้อนแก่บุคคล 
ทรัพย์สิน หรือสิงแวดล้อมที
อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน
 
 



มาตรา 8 เพือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการใหร้ัฐมนตรีมอีํานาจออกกฎกระทรวงเพือให้
โรงงานจําพวกใดจําพวกหนงึหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ต้องปฏบิัติตามในเรืองดังต่อไปนี

พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535

(1) ทตัีง 
สภาพแวดล้อม 
ลักษณะอาคาร

(2) ประเภทหรือชนิด
ของเครอืงจักร 

(3) คนงานซึงมี
ความรู้เฉพาะประจํา

โรงงาน

(4) การผลิต อุปกรณ์
ปองกัน/ระงับ/
บรรเทาอันตราย 

(5) มาตรฐานและ
วิธีการควบคุมการ
ปล่อยของเสีย 

(6) เอกสารทจํีาเปน
ประจําโรงงาน

(7) ข้อมูลทีจําเปน
แจ้งให้ทราบ

(8) กําหนด
รายละเอียดด้าน

เทคนิค



การปองกันและระงบัอัคคภีัย
หม้อนาํ/หม้อต้ม

ระบบไฟฟา

สารเคม/ี สารกัมมันตรังสี

ระบบทําความเย็นทใีช้แอมโมเนีย

ก๊าซอุตสาหกรรม

การประเมิน
ความเสียง

รถฟอร์คลิฟท ์(Forklift)

สภาพแวดล้อมการทาํงานกฎหมาย 
ความปลอดภัยโรงงาน 



ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออกวัตถุ
อันตราย ที่มีวตัถุอันตรายปริมาณ
รวมตั้งแต 1,000 มต./ป

ผูครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพ้ืนท่ี
ครอบครองตั้งแต 300 ตร.ม. ขึ้นไป

ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออกวัตถุ
อันตราย หรือผูมีไวครอบครองวัตถุ
อันตรายที่เปนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุ
ออกซิไดซ และวัตถุเปอรออกไซด

ผูประกอบการท่ีตองมีบุคลากรเฉพาะ

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กําหนดใหสถานประกอบการวตัถุอันตราย มี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยัการ
เก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการแจงมบีุคลากรเฉพาะ
การจดทะเบยีนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภยัการเก็บรกัษาวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบและ
รายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษาวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2551

กฎหมาย

ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในเรืองการเก็บรักษาวตัถุอนัตราย 
ทสีอบผ่านการทดสอบวัดความรู้หลกัสูตรความปลอดภยัการเกบ็รักษาวัตถุอนัตราย 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทกีรมโรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด

บุคลากรเฉพาะด้านวตัถุอนัตราย (บฉ.)

6618 คน

2087 ราย

6618 คน



บุคลากรด้านสงิแวดล้อม หมายถึง ผู้ทีมีหน้าทรีับผิดชอบดําเนินการเกียวกับระบบปองกันสงิแวดล้อม
เปนพิษในโรงงาน ประกอบด้วย

กฎหมายด้านสงิแวดล้อม
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

ผู้จัดการสิงแวดล้อม 

ผู้ควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษนาํ 

ผู้ควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษอากาศ 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการ 
มลพิษกากอุตสาหกรรม 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ประจําเครอืง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ประจําเครอืง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ประจําเครอืง 



• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ 
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของ
ผูควบคุมดูแล ผูปฏิบตัิงานประจํา และหลกัเกณฑการข้ึน
ทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพษิ 
พ.ศ. 2545

• และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝกอบรม
และการสอบมาตรฐานของบุคลากรดานส่ิงแวดลอมประจํา
โรงงาน พ.ศ. 2554

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจงและการรับแจง
การมีบุคลากรดานส่ิงแวดลอมประจําโรงงาน พ.ศ. 2556

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียนเปนผู
ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้าํ หรือผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2556
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โรงงานทขีนึทะเบียนบุคลากร 2,725 โรงงาน

ผู้ควบคุมประเภท บริษัททปีรึกษา จาํนวน 208 บริษัท

  1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

  2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  3. มูลนิธิสถาบันสิงแวดล้อมไทย (TEI)

  4. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

  5. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญปุ่ีน)

  6. บริษัท เอน็พซีี เซฟตี แอนด์ เอน็ไวรอนเมนทอล 

เซอร์วสิ จํากดั

  7. สมาคมพฒันาความปลอดภัยและสิงแวดล้อมใน

การทาํงาน

  8. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ

ทาํงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถมัภ์

  9. มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

10. มหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา

11. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หน่วยงานจัดฝึกอบรม 

จํานวน 11 หน่วยงาน

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยภาควชิาวศิวกรรม

สิงแวดล้อม

2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยศูนย์ความ

เป็นเลศิด้านการจัดการสารและของเสียอนัตราย

หน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน จํานวน 2 หน่วยงาน

กฎหมาย

บุคลากรด้านสิงแวดล้อมประจําโรงงาน



SELF DECLARATION & THIRD PARTY

SAFETY APPLICATION 2.

3. ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรอืง มาตรการความปลอดภัย
เกยีวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 

1.

แนวทางการดาํเนินงานของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



โรงงานที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ครบถวน/ไมครบถวน
    กําหนดกลุมเปาหมายโรงงานที่ตองกํากบัดูแล

    และจัดทําแผนการตรวจกํากับดแูลโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

           (จัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธภิาพ)

พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 9 วรรคสอง)

             ผูประกอบการย่ืนรายงานผลการปฏิบัติการ (Self Declaration) 

                 ตามกฎหมายที่ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบเอกชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) /สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.)

                 จัดทําแผนการตรวจกํากับดูแลโรงงาน พิจารณาจาก

  - พนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสอบโรงงาน

- ออกคําสั่งปรับปรุง/แกไข หรือยุติเรื่อง

โรงงานที่มีเร่ืองรองเรียนซ้ําซาก

โรงงานที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนรุนแรง

โรงงานที่มปีระสิทธิภาพในการผลิตไมดี ตองไดรับการพัฒนา/ปรบัปรุง

1

2

กรอ. / สอจ.

3

1

ประมวลผลขอมลู

เพ่ือจัดระดับโรงงาน

Self Declaration

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

การกาํกับดูแลโรงงานตามมาตรา 9 (Self Declaration & Third Party)



Self- Declaration ผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) 

ข้อมูลพืนฐานโรงงาน

การดําเนินการตามกฎหมาย

การมุ่งสู่การพัฒนาอยา่งยงัยนื

ส่งก่อน 30 เมษายน ของทุกป

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

• ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม
หรือสาขาวิทยาศาสตร ์

• มีใบอนญุาตประกอบวิชาชพี 
• ผ่านการฝกอบรม/ทดสอบ

ความรู้ด้านการตรวจสอบหรอื
รับรองโรงงานหรือเครอืงจักร 

• มีประสบการณ์ 5 ป 

บุคคลธรรมดา 

• ได้รับการรับรองมาตรฐานที
เกียวข้องกบัการเปนหน่วย
ตรวจสอบหรือหน่วยรับรองใน
ขอบขา่ยทางด้านสงิแวดล้อม 
ดา้นความปลอดภัย 

• ทุนจดทะเบียนหรือหุ้นทชีําระแล้ว
ทีมีมูลค่าไมน่้อยกว่าหนึงล้านบาท 

นิติบุคคล 

โรงงานตามประเภท 
ชนิด ขนาดโรงงานและ
เงอืนไขทอีธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด 

จัดทํารายงานผลการปฏิบัตกิาร 
(Self- Declaration) 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

สงิแวดล้อม  
(นาํ, อากาศ,  

กากอุตสาหกรรม)

ความปลอดภัย

สารเคมี





ระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Safety Application) 

 E-Reportระบบตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย 
(Schecklist) 

•  ระบบการรายงานการบรหิารจัดการความเสยีง 
•  ระบบการรายงานอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติการเกดิอุบัตเิหตุ

(1) การบริหารงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(2) การบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมี
(3) การปองกันอันตรายจากไฟฟาและพลังงาน 
(4) การปองกันอัคคีภัย 
(5) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 
(6) การปองกันอันตรายจากฝุนระเบดิ 
(7) ความปลอดภัยทางชวีภาพ 
(8) มาตรการจัดการโควิด-19



คู่มือ/ หลักเกณฑ์/ กฎหมาย 
ด้านความปลอดภัย 

สืบคน้ท ีhttp://reg3.diw.go.th/safety/ 



Big DATA 

- Just-in-Time 
Manufacturing
- Optimization and 
Creativity
- Collaborative 
Manufacturing 

- Process Simulation
- Optimized Stocks
- Reduced Waste 
- Connectivity 
across Supply Chain 

Intelligent Production

Monitoring and Control

Real Time Data 
Capture



    

                                  เสวนาออนไลน “Future of Engineering : พลิกโฉมวงการวิศวกรไทยเพื่อหนทางรอดในยุคดิสรัปชั่น”

18


