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1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหเปนไปตาม กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การ

อนุญาตและการขอตออายุใบอนุญาตผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 1.2 เพ่ือตรวจสอบความถกูตองของแบบแปลนท่ีเสนอมา ใหตรงกับสภาพความ

เปนจริงกับสถานท่ีจริงท่ีจะทําการกอสรางของผูประกอบการแตละราย เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาต 

2. ขอบเขต 
 2.1 ดําเนินการตรวจสอบแบบแปลนโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีผูประกอบ

อุตสาหกรรมยื่นเอกสารสถานท่ีท่ีจะทําการกอสราง  
2.2 สงเจาหนาท่ีดําเนินการออกสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตาม

สถานท่ีจริง เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาวาตรงตามแบบแปลนท่ีเสนอมาหรือไม 
2.3 รายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดจาง 

3. คําจํากัดความ 
  3.1 เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีสวนมาตรฐานการออกแบบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ

แบบแปลนโรงงานอุตสาหกรรม              
3.2 วิศวกร หมายถึง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 
3.3 แบบแปลนสําหรับขออนุญาตกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม หมายความวา 

ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอื่นซ่ึงบุคคลสามารถเขา
ไปใชสอยได  

3.4 ผูประกอบอุตสาหกรรม หมายความวา  ผูท่ีเปนเจาของธุรกิจ  ไดมองเห็น
โอกาสท่ีจะทํากําไรโดยการผลิตสินคาชนิดใหมข้ึนมาเสนอขายในตลาดดวยการนําเอา

ขบวนการผลิตใหมๆท่ีมีประสิทธิภาพ ดีกวาเดิมเขามาใช หรือดวยการปรับปรุงองคกร

ผูประกอบการอุตสาหกรรมเปนผูแสวงหาเงินทุนรวบรวมปจจัยในการผลิตและการจัดการบริหาร

เพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงค 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1 วิศวกรเชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรเช่ียวชาญปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป สังกัดกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาท่ีพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 
 4.2 วิศวกรชํานาญการพิเศษ หมายถึง วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนมาตรฐาน 

การออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานดานการออกแบบและกอสราง 

สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต มีหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ 
 4.3 วิศวกรโยธาชํานาญการ หมายถึง วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

สวนมาตรฐานการออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาท่ีปฏิบัติงานดานการ

ออกแบบและกอสราง สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต รวมถึงพิจารณาหนังสือเอกสารตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับแบบแปลนการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานสุรา สํารวจสถานท่ีหรือบริเวณท่ี

จะทําการกอสราง คํานวณและออกแบบโครงสรางอาคารสิ่งกอสรางดานวิศวกรรมโยธา 

สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง กําหนดมาตรฐานวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการกอสรางในสวนของ

กรมสรรพสามิต  

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 วิศวกรโยธา วิศวกรชํานาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ มีหนาท่ีดําเนินการตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรม ยื่นหนังสือขอ

อนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดง 

 5.2 วิศวกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานในฐานะผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป 

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหสวนมาตรฐานการออกแบบ 
 5.3 วิศวกรชํานาญการพิเศษ พิจารณาสั่งการ มอบหมายใหวิศวกรโยธา และ/

หรือเจาหนาท่ีดําเนินการ 
 5.4 วิศวกรโยธาชํานาญการ ดําเนินการตรวจสอบแบบแปลนท่ีบริษัท

ผูประกอบการยื่นเสนอมา  
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5.5 วิศวกรโยธาชํานาญการ ดําเนินการสํารวจตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลและ

รายละเอียดจากสถานท่ีจริงหรือบริเวณที่จะทําการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม แลวเสนอวศิวกร

ชํานาญการพิเศษ 
 5.6 วิศวกรชํานาญการพิเศษ พิจารณาตรวจสอบ รูปแบบ ท่ีวิศวกรโยธาชํานาญ

การท่ีไดดําเนินการแลวเสรจ็ 
 5.7 วิศวกรเชี่ยวชาญ พิจารณาใหความเห็นชอบท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ 
 5.8 วิศวกรเชี่ยวชาญ เสนอหนังสือเพ่ือจัดสงใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 1 สวนมาตรฐานฯ 3 ดําเนินการตอไป 
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แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนงานพิจารณาแบบแปลนการขออนุญาตกอสราง ปรับปรุง 
โรงานสุรา และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต 

สํานักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

บริษัทผูประกอบโรงงานอุตสาหกรรม 
วิศวกร/วิศวกรโยธา/เจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ยื่นเอกสารแจงความ
ประสงคขอต้ังโรงงาน 

รับเรื่องไวพิจารณา 

วิศวกรโยธา
ตรวจสอบรูปแบบ 

สงวิศวกรโยธา/เจาหนาที่ 
สํารวจสถานที่ต้ังโรงงาน 

พิจารณา / ตรวจสอบ 

เสนอกรมสรรพสามิต (โดยสํานัก
มาตรฐานและพัฒนาจัดเก็บภาษี) 

เพ่ืออนุมัติการต้ังโรงงาน 

วิศวกรพิจารณา
ตรวจสอบและให
ความเห็นชอบ 

N

N

N
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6.  เอกสารอางอิง 
- 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
- 
8.  เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผูจัดเก็บ  สถานท่ี ระยะเวลา  วิธีการจัดเก็บ

1. การตรวจสอบแบบ

แปลนแผนผังโรงงาน เจาหนาท่ี 
สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค 
ตลอดไป  ‐ 

2. บันทึกการตรวจ

งานแลวเสร็จ  เจาหนาท่ี 
สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค 
ตลอดไป  ‐ 
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