
เอกสารแนบเพ่ิมเติมตามประเภทกิจการ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนท่ัวไป 

ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
1.1  กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
นาโน และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์ 

 

 เอกสารสนับสนุนทางวิชาการด้านนวัตกรรม หรือ
การใช้หัวเชื้อ 

 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ในกรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน (ส านักงานจะเป็นผู้ท าหนังสือ
สอบถาม) 

1.2 กิจการปรับปรุงพันธ์ุพืช หรือสัตว์ (ท่ีไม่เข้าข่าย
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ในกรณีรายละเอียด
กิจการหรือผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน (ส านักงานจะเป็น
ผู้ท าหนังสือสอบถาม) 

1.3  กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส)  

 

 หนังสือความเห็นชอบจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 

1.5  กิจการขยายพันธ์ุสัตว์หรือเล้ียงสัตว์  สัญญาประกันราคา หรือหนังสือตอบรับเข้าร่วม
โครงการของผู้ประกันราคา (ถ้ามี) 

1.9  กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือ
แป้งจากพืชท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประเภทกิจการ 

1.10  กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือ
สัตว์ (ยกเว้นน้ ามันจากถ่ัวเหลือง) 

  แผนการจัดหาวัตถุดิบ/แหล่งวัตถุดิบ 

 

1.12  กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) 
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 

 เอกสารสนับสนุนทางวิชาการเรื่องการออกฤทธิ์และ
ความเป็นพิษ 

1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษ
วัสดุทางการเกษตร (ยกเว้นท่ีมีขั้นตอนการผลิตไม่
ซับซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น) 

 แผนการจัดหาวัตถุดิบ/แหล่งที่มาวัตถุดิบ 

 

1.16   กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 
รวมท้ังเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียท่ีได้จากผลผลิต
ทางการเกษตร 

 แผนการจัดหาวัตถุดิบ/แหล่งวัตถุดิบ 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภท 

101 หรือ 106 (ถ้ามี) 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
1.17  กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องด่ืม วัตถุเจือ
ปนอาหาร (Food Additive) หรือส่ิงปรุงแต่ง
อาหาร  (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย (ยกเว้น น้ าด่ืม ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต 
หมากฝรั่ง น้ าตาล น้ าอัดลม เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
เครื่องด่ืมท่ีมีคาเฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่ก่ึง
ส าเร็จรูป ซุปไก่สกัด และรังนก) 

 เอกสารสนับสนุนทางวิชาการเรื่องการใช้หัวเชื้อหมัก
ที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว 

 

หมวด 2  แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
2.1 กิจการส ารวจแร่  อาชญาบัตรส ารวจแร่ 

2.2 กิจการท าเหมือง และ/หรือ แต่งแร่โปแตช  

 

 ประทานบัตร หรือใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมือง 
 รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับที่

ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว 

2.3  กิจการผลิต Advanced หรือ Nano Materials 
หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ Nano 
Materials 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประเภทกิจการ 

2.4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ  ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประเภทกิจการ 

2.7 กิจการผลิตเหล็กขั้นต้น ได้แก่ น้ าเหล็กบริสุทธ์ิ 
(Hot Metal) เหล็กถลุง (Pig Iron) เหล็กพรุน 
(Sponge Iron, Direct Reduction Iron: DRI) และ 
Hot Briquetted Iron (HBI) 

 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมต้ังแต่
การขนส่งวัตถุดิบจากท่าเรือ 

 รายละเอียดเตาหลอม/เตาถลุงที่จะน ามาใช้ใน
โครงการ 

2.8 กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ได้แก่ Slab, Billet 
และ Bloom 

 กรณีที่มีขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องจากการผลิตขั้นต้น
ในโครงการเดียวกัน ต้องใช้เอกสารประกอบ
เช่นเดียวกับประเภทกิจการ 2.7 

2.9  กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย  ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประเภทกิจการ 

2.13 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 

 

 ข้อมูลการค านวณก าลังการผลิตของเตาหลอมที่อยู่
ในกิจการ ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะ 
(Specification) ของเตาหลอม 

 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
2.14 กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 

 

 กรณีขั้นทุบรูปแบบร้อน (Hot Forging) ให้แนบ
ข้อมูลการค านวณก าลังผลิตของเตาอบ 
ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) 
ของเตาอบ 

2.15 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะท่ีมิใช่เหล็ก 

 

 ข้อมูลการค านวณก าลังผลิตของเตาหลอมที่อยู่ใน
กิจการ ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะ 
(Specification) ของเตาหลอม 

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 
3.1.1.1 กิจการผลิตเส้นใยท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 
(Technical Fiber หรือ  Functional Fiber) 

 

 หนังสือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

3.1.1.2  กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled 
Fiber) 

 แผนการจัดหาวัตถุดิบ/แหล่งที่มาวัตถุดิบ 

3.1.2.1 กิจการผลิตด้ายหรือผ้าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 
(Functional Yarn หรือ Functional Fabric) 

 หนังสือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

3.1.3 กิจการฟอกย้อมและแต่งส าเร็จ หรือพิมพ์และ
แต่งส าเร็จ หรือพิมพ์ 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.11.1  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ท่ีจัดอยู่ในประเภท
ความเส่ียงสูง หรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง X–
Ray  เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และวัสดุฝังใน
ร่างกาย เป็นต้น) หรือเครื่องมือแพทย์ท่ีมีการน า
ผลงานวิจัยภาครัฐ หรือท่ีด าเนินการร่วมกับภาครัฐไป
ผลิตเชิงพาณิชย์) 

 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประเภท
ความเสี่ยงสูงจาก FDA หรือ อย. (ถ้ามี) 

 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
อย. ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ประเภทความเสี่ยงสูง (ส านักงานจะเป็นผู้ท า
หนังสือสอบถาม) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอ่ืนๆ (ยกเว้น
การผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ) 

 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จาก FDA 
หรือ อย. (ถ้ามี) 

 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
อย. ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ (ส านักงานจะเป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 

3.11.3 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า หรือเส้นใย
ชนิดต่างๆ เช่น เส้ือกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปาก
และจมูก ผ้าก๊อซ และส าลี  เป็นต้น 

หมวด 4  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
4.1.2   กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือชิ้นส่วนเหล็ก  กรณีเป็นการผลิตต่อเนื่องจากการหล่อหรือการทุบ

ขึ้นรูป จะต้องแนบข้อมูลการค านวณก าลังผลิตของ
เตาหลอมหรือเตาอบที่อยู่ในกิจการ 
ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) 
ของเตาหลอมหรือเตาอบ 

4.1.3   กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ   รวมท้ังชิ้นส่วน
โลหะ 

4.4  กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ 

 

 กรณีขอรับสิทธิ A4 ให้แนบแผนการผลิตชิ้นส่วน
หลักด้วย 

4.5.1  กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติ (Automation) ท่ีมีการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตามโครงการมีคุณสมบัติ
ตรงตามประเภทกิจการ 

4.5.2  กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน 
และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

4.7  กิจการผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะ 

 

 กรณีขอรับสิทธิ A3 ให้แนบแผนการผลิตชิ้นส่วน
หลักด้วย 

4.11 กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน อุปกรณ์ หรือ
ชิ้นส่วนอากาศยาน 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตามโครงการมีคุณสมบัติ
ตรงตามประเภทกิจการ 

4.12  กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นท่ีมีความจุ
กระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) 

 กรณีขอรับสิทธิ A3 ให้แนบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์
ตามโครงการมีคุณสมบัติตรงตามประเภทกิจการ 

4.14.1 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) ท่ีมี
ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตามโครงการมีคุณสมบัติ
ตรงตามประเภทกิจการ 

4.15.1  กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตามโครงการมีคุณสมบัติ
ตรงตามประเภทกิจการ 
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หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5.1.1  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ในระดับ
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) 

5.1.2  กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ 
เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า 

 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่อง
ซักผ้า เครื่องอบผ้า ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง
ในระดับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของกระทรวง
พลังงาน หรือมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอ่ืนที่
เทียบเท่า 

5.2.1.1  กิจการผลิต Power Inverter ส าหรับงาน
อุตสาหกรรม 

 รายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

5.2.3  กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor 
ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการเป็น Compressor ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า 
เครื่องอบผ้า ที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูงในระดับ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของกระทรวงพลังงาน 
หรือมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์ Motor ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

5.4.2   กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และ/หรือวัตถุดิบ
ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีรายละเอียดของ 
Energy Yield 

5.4.6.1  กิจการผลิต Advanced Technology 
Hard Disk Drive และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top 
Cover, หรือ Base Plate หรือ Peripheral) 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการเป็น Hard Disk Drive ที่มีความหนาแน่น
ของข้อมูล (Areal Density) ไม่น้อยกว่า 2,000     
กิกะบิต ต่อตารางนิ้ว 

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
6.1  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี  (Material Safety Data Sheet) 

 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และ
วัตถุดิบ 

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี  (Material Safety Data Sheet) 

 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
 หนังสือให้ความเห็นชอบโครงการจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 
(ส านักงานจะเป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 

6.2.1 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นรูปต่อเน่ือง 
จากการผลิตพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใน
โครงการเดียวกัน 
6.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

6.3 กิจการโรงกล่ันน้ ามัน 

 

 รายละเอียดและแหล่งที่มาของเทคโนโลยี 
 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
 หนังสือให้ความเห็นชอบในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรายละเอียดรายงานฯ
ในกรณีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และ
วัตถุดิบ 

 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
 หนังสือให้ความเห็นชอบในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA/IEE/ESA) ตาม 
ประเภทอุตสาหกรรมพร้อมรายละเอียดรายงานฯ 
ใน กรณีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

6.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ 
Specialty Chemicals) 

 

 รายละเอียดข้อมูลด้านวิศวกรรมของพอลิเมอร์ชนิด
พิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เช่น การรับแรง 
การทนความร้อน เป็นต้น เปรียบเทียบกับพอลิเมอร์ 
หรือเคมีภัณฑ์ชนิดทั่วไป 

 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถาบัน
พลาสติก เป็นต้น ในกรณีข้อมูลด้านวิศวกรรมของ
พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษไม่
ชัดเจน (ส านักงานจะเป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 
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  หนังสือให้ความเห็นชอบในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA/IEE/ESA) ตาม
ประเภทอุตสาหกรรมพร้อมรายละเอียดรายงานฯ 
ในกรณีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
อุตสาหกรรม (Plastic Products for Industrial 
Goods) 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการขึ้นรูป 

 

6.7 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติ
พิเศษ 

 ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขของประเภทกิจการ 

 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถาบัน
พลาสติก เป็นต้น ในกรณีข้อมูลไม่
ชัดเจน (ส านักงานจะเป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 

 

6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น 
(Multilayer Plastics Packaging) 

6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ 
(Aseptic plastics Packaging) 

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต (Antistatic Plastics Packaging) 

6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 

 

 แหล่งที่มาของวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายในประเทศที่
ระบุชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการใช้
ของโครงการ 

 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
 หนังสือให้ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

อุตสาหกรรมจังหวัด หรือ สถาบันพลาสติก เป็นต้น 
ในกรณีข้อมูลไม่ชัดเจน (ส านักงานจะเป็นผู้ท า
หนังสือสอบถาม) 

6.9 กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิส าคัญในยา 
(Active Pharmaceutical Ingredients) 

 

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมี  (Material Safety Data Sheet) 
 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
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6.10 กิจการผลิตยา 

 

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือทะเบียนต ารับยา กรณีที่
ได้รับทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว 

 รายละเอียดการปรับปรุงโรงงานให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S ในกรณีเป็น
การปรับปรุงกิจการเดิม 

6.11 กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี 

 

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มาวัตถุดิบ 
 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
 หนังสือให้ความเห็นชอบในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรายละเอียดรายงานฯ 
ในกรณีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

6.12 กิจการผลิตเย่ือกระดาษหรือกระดาษ  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการ
ผลิต 

 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด 
 หนังสือให้ความเห็นชอบในรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรายละเอียดรายงานฯ 
ในกรณีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

 

6.12.1 กิจการผลิตเย่ือกระดาษชนิดปลอดเชื้อหรือ
กระดาษชนิดปลอดเชื้อ (Hygienic Pulb หรือ 
Hygienic Paper) 

6.12.2 กิจการผลิตเย่ือกระดาษชนิดพิเศษหรือ
กระดาษชนิดพิเศษ (Specialty Pulb หรือ 
Specialty Paper) 

6.13 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
 รายละเอียดขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมใน

กรณีการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่มีสมรรถนะ
สูง 

6.13.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกกระดาษปลอดเชื้อ 

6.13.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบ
พลาสติกชีวภาพ 

6.13.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษท่ีมี
สมรรถนะสูง 

6.14   กิจการผลิตส่ิงพิมพ์  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
 รายละเอียดระบบการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ 
 รายละเอียดการออกแบบสิ่งพิมพ์โดยใช้ Software 

Digital Media ในกรณีการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 

6.14.1 กิจการผลิตส่ิงพิมพ์ดิจิทัล 

6.14.2 กิจการผลิตส่ิงพิมพ์ท่ัวไป 
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หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 
7.1.1.1  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือ พลังงานไฟฟ้า
และไอน้ าจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse 
Derived Fuel) 

 

 เอกสารแสดงความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
และเทศบาลต าบล 

 เอกสารแสดงการตอบรับซ้ือไฟฟ้าหรือสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 เอกสารแสดงแหล่งวัตถุดิบที่ชัดเจน เช่น สัญญากับ
ผู้จัดหาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโครงการ 

 สมดุลมวลเชื้อเพลิงของกระบวนการผลิต (Mass 
Balance) 

 แหล่งที่มาของน้ าดิบและปริมาณการใช้น้ าใน
โครงการ (Water Balance) 

o กรณีใช้น้ าดิบจากแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น 
แม่น้ า ต้องมีเอกสารเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการใช้น้ าจากแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

o กรณีใช้น้ าดิบจากบ่อกักเก็บน้ าของตนเอง 
ต้องมีเอกสารแสดงปริมาตรการกักเก็บน้ า 
(ความจุของบ่อ) และปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ 

 Specification ของเครื่องจักรหลักที่ใช้ในโครงการ 
 รายละเอียดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ

จัดการของเสียในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

7.1.1.2  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้า
และไอน้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้นยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงจาก
ขยะ 

 

 เอกสารแสดงความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
และเทศบาลต าบล 

 เอกสารแสดงการตอบรับซ้ือไฟฟ้าหรือสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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  เอกสารแสดงแหล่งวัตถุดิบที่ชัดเจน เช่น สัญญากับ

ผู้จัดหาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโครงการ ยกเว้น กรณีจาก
แสงอาทิตย์และลม 

 สมดุลมวลเชื้อเพลิงของกระบวนการผลิต (Mass 
Balance) ยกเว้น กรณีจากแสงอาทิตย์และลม 

 แหล่งที่มาของน้ าดิบและปริมาณการใช้น้ าใน
โครงการ (Water Balance) ยกเว้น กรณีจาก
แสงอาทิตย์และลม 

o กรณีใช้น้ าดิบจากแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น 
แม่น้ าต้องมีเอกสารเห็นชอบจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการใช้น้ าจากแหล่งน้ า
สาธารณะ 

o กรณีใช้น้ าดิบจากบ่อกักเก็บน้ าของตนเอง 
ต้องมีเอกสารแสดงปริมาตรการกักเก็บน้ า 
(ความจุของบ่อ) และปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ 

 Specification ของเครื่องจักรหลักที่ใช้ในโครงการ 
 รายละเอียดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

o กรณีจากแสงอาทิตย์ วิธีการจัดการแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุแล้ว 

o กรณีจากลม การจัดการพ้ืนที่โดยรอบก่อน
และภายหลังติดต้ังกังหันลม 

o กรณีอ่ืนๆ การจัดการของเสียในรูปของแข็ง 
ของเหลว ก๊าซ 

 เอกสารแยกตามกรณีต่างๆ ดังนี้ 
o กรณีจากแสงอาทิตย์ ต้องมีเอกสารแสดง

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และ
รายละเอียดพ้ืนที่ติดต้ังโครงการ รวมถึง
กรณีติดต้ังบนหลังคาต้องมีเอกสารอนุญาต
แก้ไข/ดัดแปลงอาคารจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

o กรณีจากลม ต้องมีเอกสารแสดงศักยภาพ
พลังงานลม รายละเอียดเก่ียวกับสภาพเดิม
ของพ้ืนที่ติดต้ังโครงการ การได้มาของพ้ืนที่ 
วิธีการขนส่งและติดต้ังกังหันลม และ 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
 หนังสือเห็นชอบโครงการจากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (ส านักงานจะเป็นผู้ท า
หนังสือถามความเห็นชอบ) 

o กรณีที่ใช้แกลบเป็นวัตถุดิบ โดยผู้ขอไม่ได้
เป็นเจ้าของโรงสีข้าว ต้องได้รับหนังสือ
เห็นชอบด้านความพอเพียงของปริมาณ
แกลบในพ้ืนที่จากส านักงานจังหวัด 
(ส านักงานจะเป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 

o กรณีใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบ ต้องมี
เอกสารแสดงแหล่งที่มาของการเพาะปลูก 
และการเก็บเก่ียวท่ีชัดเจน 

o กรณีจากก๊าซชีวภาพ ต้องมีรายละเอียด
การค านวณเก่ียวกับระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีการผลิต ปริมาณ
และคุณภาพน้ าเสีย และอัตราการเกิดก๊าซ
ชีวภาพ เป็นต้น 

7.1.1.3  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือ พลังงาน
ไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานอ่ืนๆ 

 

 เอกสารแสดงแหล่งวัตถุดิบที่ชัดเจน เช่น สัญญากับ
ผู้จัดหาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโครงการ 

 สมดุลมวลเชื้อเพลิงของกระบวนการผลิต (Mass 
Balance) 

 แหล่งที่มาของน้ าดิบและปริมาณการใช้น้ าใน
โครงการ (Water Balance) 

o กรณีใช้น้ าดิบจากแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น 
แม่น้ า ต้องมีเอกสารเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการใช้น้ าจากแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

o กรณีใช้น้ าดิบจากบ่อกักเก็บน้ าของตนเอง 
ต้องมีเอกสารแสดงปริมาตรการกักเก็บน้ า 
(ความจุของบ่อ) และปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ 

 Specification ของเครื่องจักรหลักที่ใช้ในโครงการ 
 รายละเอียดคุณลักษณะของถ่านหินสะอาด (Clean 

Coal) 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
 รายละเอียดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ

จัดการของเสียในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

7.1.2  กิจการผลิตน้ าประปา น้ าเพ่ืออุตสาหกรรม หรือ
ไอน้ า 

 

 แหล่งที่มาของน้ าดิบและปริมาณการใช้น้ าใน
โครงการ (Water Balance) 

o กรณีใช้น้ าดิบจากแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น 
แม่น้ า ต้องมีเอกสารเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการใช้น้ าจากแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

o กรณีใช้น้ าดิบจากบ่อกักเก็บน้ าของตนเอง 
ต้องมีเอกสารแสดงปริมาตรการกักเก็บน้ า 
(ความจุของบ่อ) และปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ 

 Specification ของเครื่องจักรหลักที่ใช้ในโครงการ 
 รายละเอียดของการวางท่อสูบและจ่ายน้ า 
 หนังสือเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวาง

ท่อสูบและจ่ายน้ า 
 กรณีผลิตน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ต้องมีหนังสือแสดง

การตอบรับซ้ือขายน้ าเพ่ืออุตสาหกรรมจากผู้ที่
เก่ียวข้อง 

7.12  กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

 

 หนังสือเห็นชอบจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ 

 กรณีเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา ต้องแนบ
รายละเอียดแผนการวิจัยและพัฒนา โดยมี
สาระส าคัญของแผนประกอบ ดังต่อไปนี้ 

o ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนา 
o วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
o แหล่งที่มาขององค์ความรู้ และผลงานที่มี

มาก่อน 
o งานวิจัยที่จะด าเนินการ 
o บุคลากร (แนบประวัติการทางานด้านการ

วิจัยและพัฒนาของหัวหน้าโครงการ 
นักวิจัย และที่ปรึกษาโครงการวิจัย) 



ประเภทกิจการ เอกสารเพ่ิมเติม 
 o รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมวิจัย (ถ้ามี) 

o แผนการจ้างหน่วยงานอ่ืนท าการวิจัย (ถ้า
มี) 

o เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
แต่ละขั้นตอนการด าเนินการ พร้อมระบุ 
Specification และระบุมูลค่าเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์โดยประมาณ 

o วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ใช้ 
o ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 

(Action Plan) 
o ประมาณการเงินลงทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

ตลอดระยะเวลาของโครงการ 
o ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
o แผนป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม 
o ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยและ

พัฒนา และโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ 

7.17  กิจการน าวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 

 วิธีการขนส่งหรือขนย้ายของเสียมายังโครงการ 
 เอกสารแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่

ชัดเจน 
 สมดุลมวลของกระบวนการผลิต (Mass Balance) 
 รายละเอียดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 หนังสือแสดงความเห็นต่อโครงการจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานจะ
เป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 

7.18  กิจการบ าบัดหรือก าจัดของเสีย 

 

 วิธีการขนส่งหรือขนย้ายของเสียมายังโครงการ 
 เอกสารแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่

ชัดเจน 
 สมดุลมวลของกระบวนการผลิต (Mass Balance) 
 รายละเอียดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 หนังสือแสดงความเห็นต่อโครงการจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานจะ
เป็นผู้ท าหนังสือสอบถาม) 



 


