
ระบบยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกหัวขอ “รับฟงความคิดเห็น” คลิกเลือก “ย่ืนคําขอ(จ2)(เจาหนาท่ี)” จากนั้น คลิกปุม                   

เพ่ือกรอกขอมูลรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โรงงานจําพวกท่ี 2



เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “ขอมูลคําขอ” -> “1.1 เรื่อง” ใหบันทึกรายละเอียดของผูประกอบการ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

กรณีที่เปนเลขนิติบุคคล สามารถกรอกขอมูลเพื่อตรวจสอบ/ดึงขอมลูจากกรมพัฒนาธุรกิจการคามาใชได



เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “ขอมูลคําขอ” -> “1.2 ท่ีอยูบาน/สํานักงาน”

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

คลิกเครื่องหมาย < หรือ > เพื่อเลื่อนดูหัวขอถัดไป



เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “ขอมูลคําขอ” -> “1.3 กระบวนการผลิต และของเสียมลพิษ”

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

กระบวนการผลิต และของเสียมลพิษ

ใหกรอกขอมูล 

- คําอธิบายกระบวนการผลิต 

- ของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

**กรณี ท่ีมีน้ําเสียในกระบวน การผลิต ให

เลือกระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช 

**กรณี เลือกสงน้ําเสียไปท่ีระบบบําบัดรวม 

ใหกรอกเลขทะเบียนโรงงานบําบัดน้ําเสีย



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

การแนบรูปหรือแผนผังกระบวนการผลิต ใหคลิกท่ี 

“เพ่ิมขอมูล” ใสรายละเอียด และ UPLOAD ไฟล โดยคลิกปุม 

“Browse…” เลือกไฟล และกด ”OK” ไฟลท่ีแนบจะปรากฏ

รายการในตารางดานลาง หากตองการลบไฟลเอกสาร ใหคลิก

เลือกขอมูลท่ีตองการลบ จากนั้นคลิกปุม 



เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “2. ขอมูลโรงงาน” -> “2.1 บริเวณโรงงานมีเขตติดตอ” ใหบันทึกรายละเอียดของโรงงาน

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “2. ขอมูลโรงงาน” -> “2.2 โรงงาน (ร.ง.1 ขอ 1 – 6)” คลิก 

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(ร.ง.1 ขอ 1) ประเภทโรงงาน กรอกขอมูลดังนี้ 

- ชื่อโรงงาน

- ประเภทหรือชนิดของโรงงาน(หลัก) 

โดยคลิกปุม

- ประเภทหรือชนิดของโรงงาน(ยอย) 

(ถามี) โดยคลิกปุม

- กําลังการผลิต

- ประกอบกิจการ

- ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับรอง 

ใหคลิกปุม

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 1



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
การเลือกประเภทหรือชนิดของโรงงาน (หลัก) โดยคลิกปุม           หรือเลือกประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับรอง 

โดย คลิกปุม ระบบจะแสดงผลดังภาพ ใหคลิก เพ่ือสืบคน หรือพิมพคําสืบคนท่ีเก่ียวของ จากนั้นคลิกปุม



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 2

(ร.ง.1 ขอ 2) สถานท่ีตั้งโรงงาน

- ลักษณะโรงงาน 

- สถานท่ีต้ังโรงงานเลขท่ี ซอย 

- ถนน คลอง 

- แมน้ําหมู 

- จังหวัด อําเภอ ตําบล 

- โทรศัพท แฟกซ E-MAIL WEB 

- บริเวณโรงงาน (รวมท้ัง) อาคารโรงงาน (ตร.ม.)

- อาคารโรงงานมีเนื้อท่ี (ตร.ม.)

- ละติจูด

- ลองจิจูด



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

** ขอมูลแรงมา

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 3

แรงมาขออนุญาต

(ร.ง.1 ขอ 3) เวลาทํางาน



(ร.ง.1 ขอ 4, 5) เงินทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินทุนในการกอสรางโรงงานและดําเนินกิจการ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 4

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 5



(ร.ง.1 ขอ 6) จํานวนและระดับผูซึง่ทํางานในโรงงาน

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 6

เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนแลวใหคลิกปุม “OK”



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

หากบันทึกขอมูลไมครบ ระบบจะ

ปรากฏขอความแจงเตือนใหกลับไป

บันทึกรายการดังกลาวใหครบ จึงจะกด

ปุม “OK” เพ่ือบันทึกขอมูลสวนนี้อีก

คร้ัง

ปุมบันทึก : บันทึกขอมูลเขาสูระบบ

ปุมเครื่องหมายถูก :  ตรวจสอบการกรอกขอมูลวาครบถวนหรือไม (ไมใชการบันทึกขอมูล)



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 7

เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “(ร.ง.1 ขอ 7) การผลิต” -> “7.1 ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ” 

คลิก 



บันทึกรายละเอียด

- แหลงท่ีมา (ระบุประเทศ)

- ชื่อวัตถุดิบ

- ปริมาณการใช

- หนวย

รายการที่บันทึก

จะปรากฏดังภาพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “(ร.ง.1 ขอ 7) การผลิต” -> “7.2 ขอมูลชนิดผลิตภัณฑ” 

คลิก 



กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “(ร.ง.1 ขอ 7) การผลิต” -> “7.3 วัตถุพลอยได”

คลิก 



บันทึกรายละเอียด

- ประเทศ

- วัตถุพลอยได

- ปริมาณการผลิต(ตอป)

- หนวย

รายการที่บันทึก

จะปรากฏดังภาพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 8

กรอกรายละเอียด และ UPLOAD ไฟล โดยคลิกปุม “Browse…” เลือกไฟล ดังภาพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “ร.ง.1 ขอ 8) แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งโรงงาน” คลิก 



หมายเหตุ  รวมกําลังเคร่ืองจักร(ทั้งหมด)

จะตองตรงกับขอมูลแรงมาขออนุญาต

ในสวนของขอมูลโรงงานดวย

** ขอมูลตามคําขอ ร.ง.1 ขอ 9

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกแถบเมนู “ผูประกอบการ” -> “(ร.ง.1 ขอ 9) บัญชีเครื่องจักรท่ีใชตามลําดับขั้นตอนการผลิต” คลิก 



ใหบันทึกรายละเอียด

- ลําดับการแสดงรายการ

- ชื่อ ขนาด บริษัท 

- ประเทศผูผลิต

- ตนกําลัง

- แรงมาเคร่ืองจักร

- แรงมาเปรียบเทียบ

- จํานวนเคร่ืองจักร

- งานท่ีใช

- เชื้อเพลิง

- จํานวนเชื้อเพลิงท่ีใชตอป

- รายละเอียดเคร่ืองจักร

- หมายเหตุ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



หัวขอ เอกสารแนบ ใหคลิกปุม 

เพ่ือ UPLOAD ไฟลเอกสารแนบ โดยคลิกปุม 

“Browse…” ดังภาพ

เม่ือบันทึกขอมูลครบทุกหัวขอแลวใหคลิก

ปุม

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เม่ือบันทึกขอมูลครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีดําเนินการรับคําขอการยื่นรับฟงความคิดเห็นประชาชนในการประกอบกิจการ

โรงงานจําพวกท่ี 2 โดยคลิกปุม

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



ระบบจะแสดงขอความใหยืนยันในการรับคําขอ ใหคลิก ระบบจะแสดงขอความรับคําขอเรียบรอยแลว ใหคลิก 

จากนั้น ระบบแสดงเลขท่ีรับเร่ืองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยมีสถานะเปน “รับคําขอ” ใหคลิกท่ี รายละเอียดโรงงาน

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



คลิกปุม                           เพ่ือเปลี่ยนสถานะเปน “พิจารณาดําเนินการ” 

ระบบจะแสดงขอความใหยืนยันในการพิจารณาดําเนินการ ใหคลิก

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



จากนั้น ระบบแสดงเลขท่ีรับเร่ืองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยมีสถานะเปน “พิจารณาดําเนินการ”

ใหคลิกท่ี รายละเอียดโรงงาน

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



คลิกปุม ระบบจะแสดงขอความใหยืนยันในการพิจารณาดําเนินการโดยเจาหนาท่ี ใหคลิก

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



สถานะจะเปลี่ยนจาก “รอพิจารณา” เปน “พิจารณาโดยเจาหนาท่ี” 

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “การรับเรื่อง” กรณีท่ีมีเลขท่ีหนังสือใหกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือและลงวันท่ีหนังสือ 

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “ประกอบกิจการ” ใหบันทึกการประกอบกิจการ กรณี ตองการแกไขการประกอบกิจการ 

ใหบันทึกแกไขท่ีการประกอบกิจการ (โดยเจาหนาท่ี) ซึ่งขอความดังกลาวจะปรากฏใน ร.ง.2

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



ขอมูลจะปรากฏขอมูลในแบบ 4 ดังภาพ

เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “ขอมูลผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (แบบ 4)” 

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “ประกาศผลการพิจารณา (แบบ 1 - 4)” 

15 กันยายน 2563

ใหเจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียดดังนี้

- ประกาศรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ณ วันท่ี 

- ส้ินสุดการรับฟงความคิดเห็นในวันท่ี 

ซึ่งจะปรากฏขอมูล ดังภาพ

ขอมูลจะปรากฏขอมูลในแบบ 1 ดังภาพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เม่ือคลิกปุมยืนยันวันที่ประกาศสรปุผลแลว 

จะไมสามารถแกไขวันประกาศสรุปผลไดอีก

22 กันยายน 2563

ขอมูลจะปรากฏขอมูลในแบบ 5 ดังภาพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “สรุปรับฟงความคิดเห็น (ตามแบบ 5)”

กรณี ไมมีผูคัดคาน



เม่ือคลิกปุมยืนยันวันที่ประกาศสรปุผลแลว 

จะไมสามารถแกไขวันประกาศสรุปผลไดอีก

22 กันยายน 2563

ขอมูลจะปรากฏขอมูลในแบบ 5 ดังภาพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “สรุปรับฟงความคิดเห็น (ตามแบบ 5)”

กรณี มีผูคัดคาน



เลือกแถบเมนู “เจาหนาท่ี” -> “สรุปผลตรวจ ” 

“แบบตรวจ” ใหบันทึก “วันท่ีออกตรวจโรงงาน” และ 

“ชื่อผูตรวจ” จากนั้นใหเจาหนาท่ีพิจารณาวาเห็นควร

อนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือไม 

“เอกสารแนบแบบตรวจ” ใหคลิก “เพ่ิมขอมูล” และแนบเอกสาร

การตรวจ UPLOAD ไฟล โดยคลิกปุม “Browse…” เลือกไฟลและ

กด “OK”

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เม่ือดําเนินการรับฟงรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเรียบรอยแลว คลิก

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



ระบบจะแสดงขอความใหยืนยันในการปดสรุปผล ใหคลิก 

ระบบจะแสดงขอความปดสรุปผลเรียบรอยแลว ใหคลิก 

จากนั้นระบบจะยอนกลับสูเมนูหลัก

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเลือกหัวขอ “รับฟงความคิดเห็น”

คลิกเลือก “ตรวจสอบ(จ2)(เจาหนาท่ี)” ซึ่งมีสถานะเปน “ปดสรุปผล”

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



เจาหนาท่ีสามารถพิมพฟอรมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบ 1 - 5 หรือ ร.ง. 1 โดยคลิกเลือก หนาขอมูลโรงงาน 

และคลิก         จากนั้น เลือกสิ่งท่ีตองการพิมพ

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



ตัวอยาง การพิมพรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบ 1 - 4

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



ตัวอยาง การพิมพรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบ 5

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



ตัวอยาง การพิมพ ร.ง. 1

กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน



จบกระบวนงาน

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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