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ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงออกระเบียบ
แก ไขเพิ่ ม เติม ระเบี ยบกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม วา ดว ยเรื่อ งรายละเอี ยดหลั กเกณฑก ารพิจ ารณา
อนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และ ลําดับที่ ๑๐๖ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กวา “ระเบี ย บกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม ว าด วยเรื่ อ งรายละเอี ย ด
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรักษาการตามระเบียบ และมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๖ แห ง ระเบี ย บกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ว า ด ว ยเรื่ อ ง
รายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ การประกอบกิจการใด ซึ่งมีการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิ ตเป น วั ต ถุดิ บ หรื อ ผลิต ภั ณ ฑ ใ หม โดยผา นกรรมวิ ธี ก ารผลิต ทางอุ ตสาหกรรม
ที่ไมสามารถจัดเขาเปนประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับใดลําดับหนึ่ง ตามที่กําหนดไวในบัญชี
ทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดโดยตรง
ซึ่งใหผูอนุญาตพิจารณากําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานนั้น เปนโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ และให
กําหนดเงื่อนไขเพื่อการคุมครองความปลอดภัย ในการดําเนินงานและการควบคุมมลพิษที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตแลวแตกรณีดวย
ไดแก
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(๑) โรงงานทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว (Waste Oil Refining)
(๒) โรงงานสกัดแยกผลิตภัณฑปโตรเลียมจากกาก หรือตะกอนน้ํามันดิบ (Waste Oil Separation)
(๓) โรงงานสกัดแยกโลหะมีคาจากชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Precious Metals Recovery)
(๔) โรงงานกลั่นตัวทําละลายใชงานแลวกลับมาใชใหม (Solvents Recovery)
(๕) โรงงานทําเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)
(๖) โรงงานทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)
(๗) โรงงานทําวัตถุดิบทดแทน (Raw Material Substitution)
(๘) โรงงานซอม หรือลางบรรจุภัณฑ
(๙) โรงงานคืนสภาพกรดหรือดาง (Acid / Base Regeneration)
(๑๐) โรงงานคืนสภาพตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst Regeneration)
(๑๑) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภัณฑ หรือสารเคมีที่ใชงานแลว หรือ
เสื่อมสภาพ มาเปนวัตถุดิบในการผลิต
(๑๒) โรงงานบดหรือลางผลิตภัณฑแกว
(๑๓) โรงงานทําวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม จากวัสดุที่ไมใชแลวที่มิไดระบุไวในลําดับใด”
ขอ ๕ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๘ แห งระเบี ย บกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ว า ด ว ยเรื่ อ ง
รายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ การประกอบกิจการโรงงาน ที่ไดกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตามบัญชี
ทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวหากมี
การเพิ่มการประกอบกิจการ เกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใ ชแ ลว หรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิต เปน วัตถุ ดิบ หรือ ผลิต ภัณฑใ หมโ ดยผ านกรรมวิ ธีการผลิต ทางอุตสาหกรรม และ
ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงาน ที่ กํ า หนดในใบอนุ ญ าตเดิ ม ไม ต รงตามที่ กํ า หนดไว ใ นบั ญ ชี
ทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ใหผูรับใบอนุญาต ขอเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๖
และใหผูอนุญาตกําหนดเงื่อนไขเพื่อการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานและการควบคุมมลพิษ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตแลวแต
กรณีดวย ไดแก
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(๑) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภัณฑ หรือสารเคมี
ที่ใชงานแลว หรือเสื่อมสภาพมาเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือมีการนําบรรจุภัณฑที่ใชงานแลวมาซอม
หรือลาง เพื่อนํากลับมาใชใหม
(๒) โรงงานทําปุยจากตะกอนชีวภาพ
(๓) โรงงานหลอมตะกรัน กากตะกรัน หรือฝุนจากเตาถลุง หรือเตาหลอมโลหะชนิดตาง ๆ
(๔) โรงงานทําเชื้อเพลิงทดแทน”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

