
 

 

 

 

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี�ยวกบัขอ้กฎหมายต่างๆ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



กิจกรรมทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินความใชไดของ (ราง) ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

28 ก.พ. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดปทุมธานี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ปทุมธานี ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมรวบรวม
ขอมูล และเสนอขอคิดเห็น ของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

หองประชุมสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี 

 

 
 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

7 มี.ค. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดชุมพร 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ชุมพร ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมรวบรวม
ขอมูล และเสนอขอคิดเห็น ของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

 

10 มี.ค. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดขอนแกน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ขอนแกน ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมรวบรวม

อุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแกน 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

ขอมูล และเสนอขอคิดเห็น ของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

 

 
14 มี.ค. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดระยอง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน

ศูนยการเรียนรูเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
ไออารพีซี จังหวัดระยอง 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ระยอง ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมรวบรวม
ขอมูล และเสนอขอคิดเห็น ของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

 
15 มี.ค. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดตราด 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ตราด ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมรวบรวม
ขอมูล และเสนอขอคิดเห็น ของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ที่วาการอําเภอคลองใหญ 

 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

17 มี.ค. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดตาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัดตาก 
ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมรวบรวมขอมูล 
และเสนอขอคิดเห็น ของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตาก 

 

 
1 เม.ย. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดปทุมธานี  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมีผูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน

หองประชุมสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ปทุมธานี ครั้งที่ 2 เพื่อนําขอมูลที่
รวบรวมมาจัดทําสรุปผลความใชได
ของ (ราง) ขอกําหนดมาตรฐานเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 
4 เม.ย. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดระยอง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ระยอง ครั้งที่ 1 เพื่อนําขอมูลที่
รวบรวมมาจัดทําสรุปผลความใชได
ของ (ราง) ขอกําหนดมาตรฐานเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ศูนยการเรียนรูเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
ไออารพีซี จังหวัดระยอง 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 
5 เม.ย. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดชุมพร 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ชุมพร ครั้งที่ 2 เพื่อนําขอมูลที่
รวบรวมมาจัดทําสรุปผลความใชได
ของ (ราง) ขอกําหนดมาตรฐานเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
5 เม.ย. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดตราด 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ตราด ครั้งที่ 2 เพื่อนําขอมูลทีร่วบรวม
มาจัดทําสรุปผลความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ที่วาการอําเภอคลองใหญ 

 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

7 เม.ย. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดตาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัดตาก 
ครั้งที่ 2 เพื่อนําขอมูลทีร่วบรวมมา
จัดทําสรุปผลความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

อบต.แมกาษา 

 

 
11 เม.ย. 65 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จังหวัดขอนแกน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห 
และประเมินความใชไดของ (ราง) 
ขอกําหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยมผีูแทนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแกน 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ของจังหวัด
ขอนแกน ครั้งที่ 2 เพื่อนําขอมูลที่
รวบรวมมาจัดทําสรุปผลความใชได
ของ (ราง) ขอกําหนดมาตรฐานเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


