คํานํา
คู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเล่มนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดของ
ท่ า นปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ดร. วิ ฑู ร ย์ สิ ม ะโชคดี เมื่ อ ครั้ งดํา รงตํา แหน่ ง รองปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2551 โดยต้องการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลและเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยได้แต่งตั้งคณะทํางานย่อยภายใต้คณะทํางาน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขึ้น 8 คณะ หนึ่งในนั้นคือคณะทํางาน
การจัดทําคู่ มือมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของสํานักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด ซึ่ งคณะทํางานได้รวบรวม
เรี ยบเรี ยงกระบวนงานต่ า งๆของทั้ง 4 ฝ่ าย ในสํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด และได้เ วี ย นส่ ง ให้
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อแก้ไขแต่ยงั ไม่ทนั ได้พิมพ์เผยแพร่
ด้ว ยเหตุ สิ้ น ปี งบประมาณและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโยกย้า ยข้า ราชการระดับ สู ง หลายตํา แหน่ ง ทํา ให้
การจัด ประชุ ม คณะทํา งานเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพได้ เ ว้น ระยะไปจนกระทั่ง นายอุ ด ม วงศ์ วิ ว ัฒ น์ ไ ชย
ผูต้ รวจราชการกระทรวงอุ ต สาหกรรมในฐานะคณะกรรมการบริ ห ารจัด การความรู ้ สํา นัก งานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาเห็นว่าหากมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสํานักงานอุตสาหกรรม
จัง หวัด จะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สํ า หรั บ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในสํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด ทุ ก ระดับ
จึงมอบหมายให้มีการทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือฉบับนี้ ให้ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
( นายปราโมทย์ วิทยาสุ ข (CKO) ) ให้ดาํ เนินการในครั้งนี้
คณะทํางานหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้คงเป็ นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็นอ้ ย หากท่านใด
พบเห็นข้อบกพร่ องหรื อมีคาํ แนะนําใดๆ ที่จะทําให้คูมือฯ เล่มนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ขอได้โปรดแจ้งคณะทํางานฯ
เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุ งในโอกาสต่อไป คณะทํางานขอขอบพระคุณผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องและสนับสนุ นให้
คู่มือฯ เล่มนี้สาํ เร็ จลุล่วงมา ณ โอกาสนี้

คณะทํางานการจัดทําคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กันยายน 2553

สารบัญ
เรื่อง
ฝ่ ายนโยบายและแผน

หน้ า
1

1. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจัดทาคาของบประมาณ/แผนพัฒนาจังหวัด/แผน
ปฏิบตั ิงานประจาปี

2

2. การติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ

3

3. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการรับเอกสาร

4

4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการส่ งเอกสาร

5

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการจัดเก็บเอกสาร

6

6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการทาลายเอกสาร

7

7. ขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ลูกจ้างชัว่ คราว)

8

8. ขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการดาเนินการทางวินยั

9

9. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการรับ เก็บรักษา และนาเงินส่ งคลัง

11

10. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการจ่ายเงิน

12

11. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการซื้ อ / การจ้าง

13

12. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายพัสดุ

14

13. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการจาหน่ายพัสดุ

15

14. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาเดือนและรายงานผล

17

15. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการจัดประชุม

18

16. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน

19

ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม

23

1. การตรวจการณ์โรงงานทัว่ ไป

24

2. งานรับแจ้งและออกใบรับแจ้งโรงงานจาพวกที่ 2

27

3. งานพิจารณาคาขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3

29

4. งานรับแจ้งการเริ่ มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3

33

5. การตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับโรงงาน

35

6. งานดาเนินคดีโรงงาน

37
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7. งานพิจารณาการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต

40

8. งานพิจารณาคาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน

42

9. งานพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3

45

10. งานอนุญาตทดลองเดินเครื่ องจักร

48

11. งานพิจารณาการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
และสาเนาใบรับแจ้งโรงงานจาพวกที่ 2

50

12. งานรับแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และ 3

53

13. การออกหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักร

56

14. การออกใบแทนหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักร

59

15. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอนั ตราย (วอ.8) เฉพาะน้ ามันเครื่ องที่ใช้แล้ว 62
16. การอนุ ญาตขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ในบริ เวณโรงงาน (แบบ สก.1) ( ยืน่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ )

64

17. การต่ออายุใบอนุ ญาตนาสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงาน
(ยืน่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์)
ฝ่ ายส่ งเสริมอุตสาหกรรม

66
69

1. การฝึ กอบรมสัมมนาผูป้ ระกอบการ

70

2. การฝึ กอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการผลิต

72

3. การปฏิบตั ิงานการจัดทาแผนและรายงานผล

74

4. การจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการพัฒนาเป็ น Cluster
5. การจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์

75
76

6. การให้บริ การปรึ กษาแนะนาและการใช้บริ การข้อมูลด้านการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
(ทั้งภายในสานักงานและการให้บริ การนอกพื้นที่ท้ งั ภายในสนง.หรื อตามงาน
นิทรรศการต่างๆประชาชนผูป้ ระกอบการมาขอรับบริ การที่มาใช้บริ การ จนท.
ให้บริ การปรึ กษาแนะนาและให้บริ การข้อมูล)

77
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7. การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ฝ่ ายอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่

81

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานฝ่ ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

82

คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขออาชญาบัตรและประทานบัตรสาหรับแร่ ทวั่ ไป

82

คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรสาหรับแร่ ทองคา

82

คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอใบอนุญาต

83

คุณสมบัติผขู้ อใบอนุญาตอื่น ๆ

84

เอกสารทัว่ ไปสาหรับใช้ประกอบคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่

84

1. การขออนุญาตอาชญาบัตรสารวจแร่

85

2. การขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่

86

3. การขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ

88

4. การขออนุญาตประทานบัตร

90

5. การขอต่ออายุประทานบัตร

93

6. การขอใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมือง

96

7. การขอโอนประทานบัตร

97

8. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน

99

9. การขอใบอนุญาตหยุดการทาเหมือง

100

10. การขอใบอนุญาตทาเหมืองใกล้ทางหลวงหรื อทางน้ าสาธารณะ

101

11. การขอใบอนุญาตปิ ดกั้นหรื อทาลายทางหลวงหรื อทางน้ าสาธารณะ
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12. การขอใบอนุญาตทดน้ าหรื อชักน้ าทางน้ าสาธารณะ

103

13. การขอใบอนุญาตปล่อยน้ าขุ่นข้นหรื อมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่

104

14. การขอใบอนุญาตนามูลแร่ หรื อมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่

105

15. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่ รายย่อย

106

16. การขอใบอนุญาตร่ อนแร่

108

17. การขอใบอนุญาตซื้ อแร่

110
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18. การขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

112

19. การขอใบอนุญาตมีแร่ ไว้ในครอบครอง

113

20. การขอใบอนุญาตขนแร่

115

21. การขอใบอนุญาตแต่งแร่

117

22. การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

119

23. การขอใบอนุญาตนาแร่ เข้าในราชอาณาจักร

121

24. การขออนุญาตส่ งแร่ ออกนอกราชอาณาจักร
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25. การชาระค่าภาคหลวงแร่
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26. การขอผัดชาระค่าภาคหลวงแร่
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27. การขอคืนค่าภาคหลวงแร่

126

ฝ่ ายนโยบายและแผน
จานวน 16 กระบวนงาน
1. การจัดทาแผนคาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
2. การติดตามประเมินผล
3. การปฏิบตั ิงานการรับเอกสาร
4. การปฏิบตั ิงานการส่ งเอกสาร
5. การปฏิบตั ิงานการจัดเก็บเอกสาร
6. การปฏิบตั ิงานการทาลายเอกสาร
7. การปฏิบตั ิงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง(ลูกจ้างชัว่ คราว)
8. การปฏิบตั ิงานการดาเนินการทางวินยั
9. การปฏิบตั ิงานการรับ เก็บรักษาและนาเงินส่ งคลัง
10. การปฏิบตั ิงานการจ่ายเงิน
11. การปฏิบตั ิงานการซื้ อ/จ้าง
12. การปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายพัสดุ
13. การปฏิบตั ิงานการจาหน่ายพัสดุ
14. การปฏิบตั ิงานการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาเดือนและรายงานผล
15. การปฏิบตั ิงานการจัดประชุม
16. การปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน

1

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทาคาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนปฏิบัติงานประจาปี

คาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติ
งานประจาปี

ประชุ มคาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/
แผนปฏิบัติงานประจาปี

อนุมัติแผน / สั่ งการ

1. คาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนปฏิบัติงานประจาปี
- จัดทาสาเนาเอกสารโครงการประจาปี จาก อก./สปอ. และ จังหวัด ให้ทุกฝ่ ายเพื่อเตรี ยมการประชุม
2. จัดประชุม โดยใช้นาแผนงาน/ โครงการประจาปี จาก อก./สปอ. และ จังหวัด เป็ นหัวข้อหลักการประชุม
จัดทาคาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนปฏิบัติงานประจาปี ซึ่ งแต่ละโครงการจะต้องสัมพันธ์
กับประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อก. สปอ. จังหวัดและ สอจ. โดยมีการระดมสมองของบุคลากร
3. เสนออุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาอนุมตั ิคาของบประมาณ/ แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนปฏิบัติงานประจาปี
- ส่ งให้กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ
- สัง่ การให้ฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละโครงการดาเนินการตามแผนฯ
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2. การติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการ
จัดทาแผนการติดตามประเมินผล
รวบรวม / วิเคราะห์ผล

สรุ ป / รายงานผล

1. จัดทาแผนการติดตามประเมินผล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นาแผนงาน / โครงการของ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี มาศึกษาเพื่อวางแผนการติดตาม เป็ นแผนรายเดือน
- ประเมินผลที่กาหนดตามแผนปฏิบตั ิการตามช่วงเวลา
- ประสานฝ่ ายต่างๆ ที่ดาเนิ นการโครงการที่รับผิดชอบ
2. รวบรวม / วิเคราะห์ผล
- รวบรวมรายงานผลการดาเนิ นงานทุกโครงการจากฝ่ ายต่างๆ
- ประเมินผลโครงการเปรี ยบเทียบ แผน / ผล
- วิเคราะห์ความสาเร็ จและไม่สาเร็ จของโครงการตามเป้ าหมาย
3. สรุ ป / รายงานผล
- สรุ ปรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานประจาปี
- ส่ งรายงานกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเอกสาร

รับเรื่ อง / แยกประเภทเอกสารลับนาส่งนายทะเบียน
ตรวจสอบ / ลงทะเบียนรับเรื่ อง / จัดแฟ้ มนาเสนอ

พิจารณาสัง่ การ

บันทึกการสัง่ การ / นาส่ง

1. รับเรื่ อง / แยกประเภทเอกสาร
- เจ้าพนักงานธุรการ รับเอกสาร
- กรณี เอกสารลับ แยกประเภทเอกสารลับ นาส่ งนายทะเบียน
2. ตรวจสอบ / ลงทะเบียนรับเรื่ อง / จัดแฟ้ มนาเสนอ
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมสิ่ งที่ส่งมาด้วย
- ลงทะเบียนรับเรื่ อง
- จัดแฟ้ มนาเสนอ
3. พิจารณาสั่งการ
- นาเสนออุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาสั่งการ
4. บันทึกการสั่งการ / นาส่ ง
- บันทึกการสั่งการ / บันทึกการสั่งการ ในสมุดทะเบียน
- นาส่ งผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่ งเอกสาร

รับเรื่ อง / ตรวจสอบ / ลงทะเบียนส่ งเรื่ อง

บันทึกการจัดส่ ง / นาส่ งไปรษณี ย ์

1. รับเรื่ อง /ตรวจสอบ / ลงทะเบียนส่ งเรื่ อง
- เจ้าพนักงานธุ รการ รับเรื่ องจากฝ่ ายต่างๆ
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมสิ่ งที่ส่งมาด้วย
- ลงทะเบียนส่ งเรื่ อง
2. บันทึกการจัดส่ ง / นาส่ งไปรษณี ย ์
- บันทึกการจัดส่ งเอกสาร
- นาส่ งไปรษณี ย ์
จัดเก็บสาเนาใบนาส่ งเข้าระบบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสาร

กาหนด รหัสเอกสาร

บันทึก / จัดเก็บ

1. กาหนด รหัสเอกสาร
- ฝ่ ายนโยบายและแผนกาหนดรหัสเอกสารหมวดใหญ่ หมวดย่อย ในการจัดเก็บ และกาหนดแฟ้ ม
เอกสาร
2. บันทึก / จัดเก็บ
- เจ้าพนักงานธุ รการ จัดเก็บเอกสารเข้าตาม แฟ้ ม
- บันทึกบัญชีคุมเอกสาร
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการทาลายเอกสาร
สารวจ / ทาบัญชี / ร่ างคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาหนังสื อที่ขอทาลาย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนังสื อ
ขอทาลาย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดาเนินการ / รายงานผลการตรวจสอบเอกสารขอทาลาย

จัดทาหนังสื อถึงกองจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อขอทาลายหนังสื อประจาปี
คณะกรรมการฯ ดาเนินการทาลายหนังสื อ
1. สารวจ / ทาบัญชี / ร่ างคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนังสื อที่ขอทาลาย
- เจ้าพนักงานธุรการ สารวจเอกสารประจาปี จัดทาบัญชีเอกสารขอทาลายประจาปี
- ร่ างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนังสื อที่ขอทาลาย
2. แต่งตัง่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนังสื อขอทาลาย
- อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณานาเสนอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
3. คณะกรรมการฯ ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
4. ตามบัญชีเอกสารขอทาลาย พร้อมรายงาน
5. จัดทาหนังสื อถึงกองจดหมายเหตุ แห่งชาติเพื่อขอทาลายหนังสื อประจาปี
- เมื่อได้รับแจ้งผลให้ทาลายหนังสื อได้ หรื อ พ้นกาหนด 60 วัน แล้วไม่ได้รับแจ้งผลก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการฯ ทาลายหนังสื อได้
- หลังจากทาลาย ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
- กรณี หอจดหมายเหตุขอสงวนสิ ทธิ เอกสารเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทาบัญชีขอสงวน
สิ ทธิ ส่งหอจดหมายเหตุ
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7. ขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ง (ลูกจ้ างชั่วคราว)
จัดทาร่ างประกาศรับสมัคร และร่ างคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการนาเสนอ ผวจ.
ปิ ดประกาศ / ประชาสัมพันธ์
รับสมัคร / ตรวจสอบคุณสมบัติ /ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผล/บรรจุแต่งตั้ง
1. จัดทาร่ างประกาศรับสมัคร และร่ างคาสัง่ แต่งตั้ง คณะกรรมการนาเสนอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
- เจ้าพนักงานธุ รการ ร่ างประกาศรับสมัครตามอัตราตาแหน่งว่าง ร่ างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก นาเสนอ ผวจ. ให้ความเห็นชอบ
2. ปิ ดประกาศ / ประชาสัมพันธ์
- ปิ ดประกาศสอบคัดเลือก ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จงั หวัด สานักงานจัดหา
งาน และสานักงานจังหวัด
3. รับสมัคร / ตรวจสอบคุณสมบัติ / ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
- รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อ
- ครบกาหนดประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบคัดเลือก
4. ดาเนินการสอบคัดเลือก
- ดาเนินการสอบคัดเลือก ตามระเบียบราชการ
5. ประกาศผล/บรรจุแต่งตั้ง
-

จัดทาคาสั่งจ้างลูกจ้างชัว่ คราวและบันทึกการจ้าง

-

ทาหนังสื อแจ้งกระทรวง อุตสาหกรรม เสนอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ลงนาม
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8. ขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินการทางวินัย
รับเรื่ องกล่าวหา ร้องเรี ยน
สื บสวนข้อเท็จจริ ง
สอบสวนทางวินยั / ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กาหนด
การพิจารณาสัง่ การของผูส้ งั่ การแต่งตั้ง
1. รับเรื่ องกล่าวหา ร้องเรี ยน/บัตรสนเท่ห์, ตรวจเห็นเอง, สื่ อมวลชน
– สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับเรื่ อง กล่าวหา ร้องเรี ยน ผูป้ ฏิบตั ิงานกระทาผิดวินยั ให้รายงาน
*

ผูม้ ีอานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551

2. ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ** สื บสวนข้อเท็จจริ ง
- สื บสวนเองหรื อตั้งคณะกรรมการสื บสวน ข้อเท็จจริ งไม่จากัดเวลา
- กรณี ไม่มีมูล ยุติเรื่ อง
- กรณี มีมูล สอบสวนทางวินยั
3. ***การสอบสวนทางวินยั / ตั้งคณะกรรมการ
3.1 กรณี ไม่ร้ายแรง
- จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรื อไม่ก็ได้
- สอบสวนโดยแจ้งข้อกล่าวหา สรุ ปพยานหลักฐานให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ
- ผูถ้ ูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา
3.2 กรณี ร้ายแรง
- ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทาการสอบสวน คณะกรรมการประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการอย่างน้อย 2 คน
3. ผูช้ ่วยเลขานุการ (กรณี จาเป็ น)
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คุณสมบัติ
1. เป็ นข้าราชการพลเรื อน
2. ประธานฯ ต้องมีระดับไม่ต่ากว่าผูถ้ ูกกล่าวหา
3. ต้องมีนิติกร ผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางกฎหมาย ผ่านการฝึ กอบรมฯ ผูม้ ีประสบการณ์ทางกฎหมาย
4. การสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กาหนด
- ระยะเวลาทางสอบสวน รวม 180 วัน เริ่ มตั้งแต่ คณะกรรมการรับทราบคาสัง่ แยกเป็ น
1. ประชุมแนวทาง แจ้งและอธิ บายข้อกล่าวหา ภายใน 15 วัน
2. รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ ายกล่าวหาภายใน 60 วัน
3. แจ้งข้อกล่าวหาสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุ น ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน
4. รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ ายถูกกล่าวหาภายใน60วัน
5. ประชุมลงมติ ทารายงานการสอบสวนเสนอ สานวน ภายใน 30 วัน
หมายเหตุ
- ขยายเวลาได้ในแต่ละช่วงตามความจาเป็ นครั้งละ ไม่เกิน 60 วัน
- หากสอบสวนไม่เสร็ จภายใน 270 วันต้องรายงาน อกพ.
5. ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาสานวน ตรวจความถูกต้อง
- ไม่ผดิ ยุติเรื่ อง
- ผิดไม่ร้ายแรง สั่งลงโทษ
- ผิดร้ายแรง ส่ งเรื่ องเข้า อกพ.
*ผูม้ ีอานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57
- รัฐมนตรี เจ้าสังกัด -

ปลัดกระทรวง

- อธิบดี -

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

**การสื บสวน หมายถึง

การแสวงหาข้อเท็จจริ งและหลักฐานเพื่อจะทราบรายละเอียด
ของเรื่ องใดๆ เพื่อพิจารณาว่า กรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาผูก้ ระทา
ผิดวินยั หรื อไม่

***การสอบสวนทางวินยั

หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
เรื่ อ งที่ มี ก ารกล่ า วหาว่ า มี ก ารกระท าผิ ด วิ นัย เพื่ อ ทราบพฤติ ก ารณ์ แ ละ
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่กล่าวหานั้น และเพื่อให้การดาเนิ นการทางวินยั ได้จริ ง
และยุติธรรม
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับ เก็บรักษา และนาเงินส่ งคลัง
รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียม / ค่าภาคหลวงแร่ / ค่าปรับ / ออก
ใบเสร็ จรับเงิน

นาส่งเงิน / เก็บรักษาเงิน
ดาเนินการตามระบบ GFMIS
ลงบัญชี

1. รับเงินรายได้ค่าธรรมเนี ยม / ค่าภาคหลวงแร่ / ค่าปรับ / ออกใบเสร็จรับเงิน
- รับชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าภาคหลวงแร่
- นาส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน
- นาส่ งเป็ นเงินนอกงบประมาณเงินฝากคลัง
- ค่าปรับอื่น ๆ
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
กรณี เขียนใบเสร็จผิด ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อกากับทุกครั้ง
2. นาส่ งเงิน / เก็บรักษาเงิน
- กรณี ส่งเงิน จัดทาใบนาฝากเงิน (Pay In Slip) ส่ งที่ธนาคารกรุ งไทย เข้าบัญชี เงินฝากของสานักงานคลังจังหวัด
- กรณี เก็บรักษาเงิน ให้นาส่ งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบฯ
3. ดาเนิ นการตามระบบ GFMIS
3.1 จัดทา นส 01 ใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) และ นส 02-1 ใบนาส่ งเงิ น (แบบผ่านรายการ) ในระบบ GFMIS
(สปอ.)
3.2 กรณี นาส่ งเป็ นเงินรายได้จดั เก็บแทนกัน จัดทา นส 03 (ใบจัดเก็บรายได้แทนกัน) , จัดทา นส 02-2 ใบนาส่ ง
เงิน (แบบพักรายการ) ในระบบ GFMIS (กพร.)
3.3 กรณี นาเงิ นฝากคลังจัดเก็บเป็ น นส 01 แล้วนาส่ งเงิ นเป็ น นส 02-1 (แบบผ่านรายการ) ในระบบ GFMIS
(สปอ. , กพร.)
3.4 จัดเก็บสาเนาเอกสารการนาส่ งเข้าระบบการจัดเก็บ
เอกสารตามหมวดหมู่
4. ลงบัญชี
-

ลงบัญชียอ่ ยเงินรายได้แผ่นดิน

5. บัญชีรายได้แผ่นดินนาส่ งคลัง
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ่ ายเงิน
รับเรื่ องขอเบิก
ดาเนินการในระบบ GFMIS
ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
ดาเนินการในระบบ GFMIS
ลงบัญชี
1. รับเรื่ องขอเบิก
2. ดาเนินการในระบบ GFMIS
- ลงทะเบียนคุมรายการขอเบิกและจัดทา
ขบ 02 (ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ อ้างใบสั่งซื้ อฯ/เงินงบประมาณ)
ขบ 03(ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อา้ งใบสั่งซื้ อฯ)
- กรณี จดั ซื้ อวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ให้จดั ทาข้อมูลหลักผูข้ าย ผ่านระบบ GFMIS ก่อน พร้อมจัดทา บส 01
(ใบสั่งซื้ อ/จ้าง/เช่า) จะได้เลขที่ใบสั่งซื้ อจากระบบ GFMIS แล้วนามาจัดทา ขบ 01(ใบขอเบิกเงินที่ตอ้ งอ้าง
ใบสัง่ ซื้ อฯ)
- รอการปลดรหัสล็อค และประมวลผลประมาณ 3 วัน เงินโอนเข้าบัญชี
3. ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
- ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้ตามใบสาคัญ
4. ดาเนินการในระบบ GFMIS
- จัดทา ขจ 05 (รายการบันทึกการจ่ายชาระเงิน) ในระบบ GFMIS
5. ลงบัญชี
- ลงใบสาคัญด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทัว่ ไป
- ลงบัญชีดา้ นรับ , ด้านจ่าย , ด้านทัว่ ไป
- ลงบัญชีแยกประเภท
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11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อ / การจ้ าง
รวบรวมรายการขอจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ตรวจรับ / รายงาน / อนุมตั ิเบิกจ่าย
การเบิกจ่าย
ลงบัญชีพสั ดุ
1.

รวบรวมรายการขอจัดซือ้ / จัดจ้ าง
- ฝ่ ายต่างๆ ทาบันทึกแจ้งความต้องการเสนอ อุตสาหกรรมจังหวัดอนุมตั ิ
- เจ้าหน้าที่พสั ดุรวบรวมรายการขอจัดซื้อ / จัดจ้าง จัดทารายงานขอจัดซื้อ / จัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับการขอจัดซื้อ/ จัดจ้าง เสนออุตสาหกรรมจังหวัด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

2.

ดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้ าง
- ดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างตามที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
- ในกรณี ที่จดั ซื้อ / จัดจ้าง ในวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ต้องทาขออนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ ายเสนอคลังจังหวัด

3.

ตรวจรับ / รายงาน / อนุมตั ิเบิกจ่าย
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับการซื้อ / การจ้าง ครั้งนั้น
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง และขออนุมตั ิเบิกจ่าย
- แบบขออนุมตั ิขอ้ มูลหลักผูข้ าย
- แบบขอสร้างข้อมูลหลักผูข้ าย (แบบ ผข.01)
- ใบสัง่ ซื้อ / จ้าง / เช่า (แบบ บส. 01)

4.

การเบิกจ่ าย
- จัดส่งเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเรื่ อง
การจ่ายเงิน

5.

ลงบัญชีพสั ดุ
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ ลงรับพัสดุ – ครุ ภณั ฑ์ แยกตาม ประเภท
- กรณี รับบริ จาคครุ ภณั ฑ์ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุลงทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์แยกตามประเภท
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12. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ ายพัสดุ
รับใบขอเบิกพัสดุ

พิจารณาสัง่ จ่าย

จ่ายพัสดุ

1. รับใบขอเบิกพัสดุ
- เจ้าหน้าที่พสั ดุรับใบขอเบิกพัสดุจากผูข้ อเบิก
2. พิจารณาสัง่ จ่าย
- เสนอ อุตสาหกรรมจังหวัด / หัวหน้าหน่วยพัสดุ พิจารณาสั่งจ่าย
3. จ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชี
- เจ้าหน้าที่พสั ดุจ่ายพัสดุให้กบั ผูข้ อเบิก
ลงบัญชีเบิก – จ่าย พัสดุน้ นั ๆ หากพัสดุที่ขอเบิกไม่มี หรื อ ไม่พอเพียงแก่การจ่ายครั้งนี้ ให้รีบดาเนินการจัดหา
โดยด่วน
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13. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจาหน่ ายพัสดุ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คงเหลือประจาปี

ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี

จัดทารายงานผลการตรวจสอบ

จาหน่ายพัสดุ
1. แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดลงนาม
- เจ้า หน้ า ที่ พ ัส ดุ จัด ท าบัญ ชี พัส ดุ ค งเหลื อ ณ วัน สิ้ น งวดเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ ตรวจสอบการ
รับการจ่าย ระหว่างปี เที ยบกับพัสดุ ที่มีอยู่จริ ง เมื่อตรวจสอบแล้วให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผูแ้ ต่งตั้งภายใน 30 วันทาการหลังสิ้ นปี งบประมาณ
2. ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี
- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คงเหลื อประจาปี ดาเนิ นการ ตรวจสอบแล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 30 วันทาการ เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อทราบ
3. จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ รายงานผลการตรวจสอบไปยังสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
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4. จาหน่ ายพัสดุ
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี พสั ดุชารุ ด
- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ว่าพัสดุที่ชารุ ด เสื่ อมสภาพหรื อหมดความจาเป็ นใช้ในราชการ เกิด
จากสาเหตุอะไร ถ้าชารุ ดเพราะการกระทาของคนต้องหาผูก้ ระทาความผิดและให้รับผิดชอบในการซ่ อม
ให้ใ ช้ง านได้ดี ดัง เดิ ม แต่ ถ้า ช ารุ ด เพราะการใช้ง านและไม่ มี ค วามจาเป็ นต้อ งใช้ง านต่ อไปให้เสนอ
จาหน่าย ต่อไป
- เสนอขอความเห็ น ชอบในการจ าหน่ า ยพัส ดุ ที่ ห มดความจ าเป็ น เสื่ อ มสภาพ ต่ อ ปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อขอจาหน่ ายพัสดุ ที่เสื่ อมสภาพ หรื อหมดความจาเป็ นใช้ในราชการ ซึ่ งอาจจะเสนอ
ราคากลาง เพื่อจาหน่ายไปพร้อมก็ได้
- เมื่อได้รับการเห็ นชอบจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้จาหน่ ายพัสดุ ได้แล้ว เจ้าหน้าที่พสั ดุ เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากาหนดราคากลาง และ คณะกรรมการจาหน่ ายพัสดุ เมื่อได้ราคากลาง
เพื่อจาหน่ ายพัสดุ แล้วให้เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัด / อุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อขออนุ มตั ิราคากลางเพื่อ
จาหน่ายต่อไป และดาเนินการจาหน่าย รายงานผลให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
- เจ้า พนัก งานการเงิ นและบัญชี ออกใบเสร็ จรั บเงิ น จากการจาหน่ า ยพัส ดุ และนาเงิ นส่ งเป็ นรายได้
แผ่นดิน
- เจ้าหน้าที่พสั ดุจาหน่ายครุ ภณั ฑ์ออกจากทะเบียนและรายงานผลให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ
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14. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาเดือนและรายงานผล

แผนปฏิบตั ิงานประจาเดือน

ปฏิบตั ิงานตามแผน

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

1. แผนปฏิบตั ิงานประจาเดือน
- แต่ละฝ่ ายใน สอจ. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาเดือน (แผนงาน/ แผนเงิน) ของฝ่ ายเองตามแบบรายงาน
แผน / ผล การปฏิบตั ิ งานประจาเดือนเสนออุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อทราบ
- ฝ่ ายนโยบายและแผน รวบรวมแผนของทุกฝ่ ายรวม เป็ นแผนของ สอจ.
2. ปฏิบตั ิงานตามแผน
- ทุกฝ่ ายปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบรายงานแผน / ผล การ
ปฏิบตั ิงานประจาเดือน ( ถ้าปฏิบตั ิงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ตอ้ งมีคาชี้แจงประกอบรายงานผล
ประจาเดือน)
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15. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดประชุม
กาหนดวันประชุม / ส่งหนังสื อเชิญ

ระเบียบวาระการประชุม

ดาเนินการประชุม

จัดทารายงานการประชุม / ส่งรายงานการประชุม
1. กาหนดวันประชุม ส่ งหนังสื อสอบถามผูเ้ กี่ยวข้องถึงเรื่ องที่จะนาเสนอในที่ประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
จัดทารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ซึ่ง ประกอบด้วย 6 วาระหลัก ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง สื บเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
3. ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่เสนอ
- เตรี ยมสมุดให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มลงชื่อ
- เตรี ยมเครื่ องดื่ม หรื ออาหารว่าง
- ในกรณี การประชุมมีการอ้างถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ จะต้องจัดเตรี ยมไว้ให้พร้อม
4. ฝ่ ายเลขานุการดาเนินการจัดทารายงานการประชุม และนาส่ งรายงานการประชุมให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุม
ตรวจความถูกต้องของรายงานการประชุม
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16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาระบบและควบคุมภายใน
คัดเลือกกระบวนงาน / โครงการ/ กิจกรรม/งาน
เพื่อจัดประเมินความเสี่ ยง
ประเมินสภาพแวดล้อม / ประเมินความเสี่ ยง
งานที่เลือก
การประเมินผล / ปรับปรุ งระบบควบคุม/รายงาน/ ผล
การประเมินระดับฝ่ าย
จัดทาแผนการปรับปรุ งและการควบคุมภายใน
รายงานความคืบหน้า

จัดทาระบบควบคุมภายใน

การประเมินผล / ปรับปรุ งระบบควบคุม/
ระบบรายงานผลการประเมินระดับฝ่ าย

การประเมินผลองค์กร / รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมใน
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ขั้นตอนการจัดทารายงานความคืบหน้ าตามระเบียบ คตง. ข้ อ 5
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาระบบและควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่
- ประเมินความเสี่ ยงของกระบวนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ งาน
- จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- เสนอแนะปรับปรุ งและประเมินประสิ ทธิผลงานการควบคุมภายใน
2. คัดเลือกกระบวนงาน/ งาน/กิจกรรม/ โครงการเพือ่ ประเมินความเสี่ ยง
- คณะทางานดาเนินการคัดเลือกกระบวนงาน/ โครงการ/ งาน/ กิจกรรม ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุ
ภารกิจ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ สอจ.
- จัดลาดับความสาคัญ เพื่อพิจารณาวางระบบการควบคุม
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการ โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย ให้ชดั เจน
3. ประเมินสภาพแวดล้อม/ ประเมินความเสี่ ยง งานทีเ่ ลือก
- ประเมินสภาพแวดล้อม (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)
- ประเมินความเสี่ ยงของงานที่เลือกมาประเมินการควบคุม (แบบสอบถามการประเมินภายในและแบบ
ประเมินการควบคุมเฉพาะเรื่ อง)
4. พิจารณาผลการประเมินการควบคุม/ จัดทาสรุ ปรายงาน
- พิจารณาผลการประเมินตามแบบ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
- จัดทาสรุ ปรายงานผลตามแบบ ค.1 และแบบ ค.2 เสนอ อสจ. เพื่อขอความเห็นชอบผลการประเมิน
5. จัดทาแผนการปรับปรุ งและการควบคุมภายใน
- นาสรุ ปรายงานในแบบ ค.1 และแบบ ค.2 มาดาเนินการจัดทาแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
ของแต่ละฝ่ าย (แบบ ค. 3)
- จัดทาแผนการปรับปรุ งควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ค.4)
6. รายงานความคืบหน้ า
- จัดทารายงานความคืบหน้าให้ สตง.ภูมิภาคจังหวัด และกระทรวง โดยให้ส่งแบบ ค.1 ละแบบ ค.4
- สาหรับแบบ ค.2 และแบบ ค.3 ให้เก็บไว้ที่ สอจ. เพื่อรอการตรวจซึ่ง สตง.จะเข้าตรวจ
หรื อให้ส่งเอกสารไปให้ตรวจก็ได้
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7. จัดทาระบบควบคุมภายใน
- จัดวางระบบควบคุมภายใน กระบวนงาน/ โครงการตามแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน
- แจ้งให้ทุกฝ่ ายที่ตอ้ งดาเนินการควบคุมภายในดาเนินการในส่ วนงานที่รับผิดชอบตามแบบการ
ควบคุมภายใน
ขั้นตอนรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้ อ 6 ประเมินผลอย่างน้ อยปี ละ
1 ครั้ง
8. การประเมินผลปรับปรุ งระบบควบคุม/ ระบบรายงานผลการประเมินระดับฝ่ าย
- ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2-1)
- นามาสรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
- ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) หากพบจุดอ่อนและสาเหตุการควบคุมให้จดั ทา
แผนปรับปรุ งการควบคุม (แบบ ปย.3)
- ติดตามและรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผน การปรับปรุ งการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปย.3)
- จัดทาหนังสื อรับรองการควบคุมภายในระดับฝ่ าย (แบบ ปย.1)
- รายงานให้อุตสาหกรรมจังหวัดทราบ
9. สรุ ปการประเมินองค์ กร/ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- จัดทารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม (แบบ ปอ.2-1)
- สรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
- จัดทาแบบการปรับปรุ งการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ถ้ามี
- จดทารายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปอ.3) ถ้ามี
- รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าส่ วนราชการต่อกระทรวง จังหวัด และ
สตง. ภูมิภาค
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ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 17 กระบวนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

การตรวจการณ์โรงงานทัว่ ไป
งานรับแจ้งและออกใบรับแจ้งโรงงานจาพวกที่ 2
งานพิจารณาคาขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
งานรับแจ้งการเริ่ มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
การตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับโรงงาน
งานดาเนินคดีโรงงาน
งานพิจารณาการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต
งานพิจารณาคาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
งานพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
งานอนุญาตทดลองเดินเครื่ องจักร
งานพิจารณาการขอใบแทนใบอนุญาต และสาเนาใบรับแจ้งโรงงานจาพวกที่ 2
งานรับแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และ 3
การออกหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักร
การออกใบแทนหนังสื อสาคัญแสดงการทดทะเบียนเครื่ องจักร
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอนั ตราย (วอ.8) เฉพาะน้ ามันเครื่ องที่ใช้แล้ว
การอนุ ญาตขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริ เวณโรงงาน
การต่ออายุใบอนุ ญาตนาสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงาน
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1. การตรวจการณ์ โรงงานทัว่ ไป
การตรวจการณ์โรงงานทัว่ ไป เป็ นการตรวจสอบ กากับดูแล วินิจฉัย ติดตามผลการสั่งการให้โรงงาน
ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายตาม พ.ร.บ. อื่นที่เกี่ ยวข้อง หากตรวจสอบพบว่ามีการ
กระท าที่ ฝ่ าฝื นก็ จะสั่ง การให้ป ฏิ บตั ิ ตามกฎหมายโรงงานต่ อไป ซึ่ ง จะเป็ นไปตามแผนการตรวจโรงงาน
ประจาเดือน ประจาปี ของฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม
การตรวจการโรงงานทัว่ ไป แบ่งเป็ น 4 ลักษณะ
1. การตรวจสอบเรื่ องทัว่ ๆ ไป เช่น ตรวจใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบรับแจ้ง การประกอบ
กิจการโรงงาน การชาระค่าธรรมเนียมรายปี การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในใบอนุ ญาต การขยายโรงงาน การต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กากอุตสาหกรรม
2. การตรวจติดตามผลกรณี มีคาสัง่ การให้ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน
3. การตรวจสอบเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
4. การตรวจสอบเฉพาะกิ จตามโครงการ เช่ น โครงการตามแผนงาน, กรณี เกิ ดอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั การ
ระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี
หลักปฏิบัติสาหรับการตรวจสอบโรงงาน
1. การตรวจสอบโรงงาน ให้ตรวจสอบว่าเป็ นโรงงานหรื อไม่ มี ใ บรั บแจ้งฯ หรื อมี ใบอนุ ญาต
หรื อไม่มีการขยายโรงงานหรื อไม่ มี การชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี หรื อไม่ มี การต่ออายุใบอนุ ญาตหรื อไม่
มีการปฏิบตั ิถูกต้องตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรื อไม่ มีการประกอบกิจการโรงงานเป็ นไปตาม
1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) หมวด 1 : เรื่ องที่ต้ งั สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร
และลักษณะภายในอาคารโรงงาน หมวด 2 : เรื่ อง เครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อสิ่ งที่นามาใช้ในโรงงาน หมวด 3 :
เรื่ องคนงานประจาโรงงาน หมวด 4 : เรื่ องการควบคุมการปล่อยของเสี ย มลพิษ หรื อสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม หมวด 5 : เรื่ องความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หม้อไอน้ า การจัดทารายงานข้อมูลตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ การจัดทารายงานกัมมันตภาพรังสี
1.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) เรื่ อง การทดลองเดินเครื่ องจักร
1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) เรื่ องการชาระค่าธรรมเนียมรายปี
2. การจัดทารายงาน การตรวจสอบโรงงานทุกครั้งจะต้องมีการเขียนรายงานเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับชั้น โดยปกติจะใช้แบบตรวจสอบ 02 และถ้ามีความละเอียดไม่พอก็ให้จดั ทารายงานเพิ่มเติมแบบ
ตรวจสอบ 02 อีกต่างหาก
2.1 การตรวจการโรงงานทัว่ ไป หากมีการสั่งการโรงงานให้ปรับปรุ งแก้ไข (ตามมาตรา 37) เมื่อ
ตรวจสอบติดตามผลคาสั่งโรงงานปฏิบตั ิตามก็ยตุ ิเรื่ องได้
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2.2 หากโรงงานไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง กรณี ตามข้อ 2.1 ปลัดกระทรวงหรื อผูซ้ ่ ึ งปลัดกระทรวง
มอบหมายมี อานาจสั่งการตามมาตรา (ม.39) ให้ผปู ้ ระกอบกิ จการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิ จการโรงงาน
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราว และปรับปรุ งแก้ไขโรงงานนั้นเสี ยใหม่ หรื อปฏิบตั ิให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2.3 จากข้อ 2.2 เมื่อโรงงานปรับปรุ งแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
ปลัดกระทรวงหรื อผูซ้ ่ ึ งปลัดกระทรวงมอบหมายมีหนังสื อสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานเสี ยก่อน โรงงานจึงจะ
ประกอบกิจการต่อไปได้
3. ดูแผนผังขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจการโรงงานและคาอธิ บายเพิ่มเติมของโรงงานจาพวกที่ 1
โรงงานจาพวกที่ 2 และโรงงานจาพวกที่ 3
ขั้นตอนการตรวจสอบ
แผนการตรวจโรงงานหรื อเหตุฉุกเฉิ น

วางแผน / มอบหมายงาน

ตรวจสอบตามแผน

รายงานผล

1. แผนการตรวจ / เหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุ
- ตรวจตามแผนตรวจโรงงานประจาเดือน / ประจาปี
- ตรวจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิ น เกิดอุบตั ิเหตุ
2. วางแผนการตรวจและมอบหมายงาน
- หัวหน้าฝ่ ายโรงงานมอบหมายงานและกากับให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานของเจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ ายฯ แต่ละคน
- หัวหน้าฝ่ ายโรงงานมอบหมายวิศวกร / เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ตรวจสอบ เรื่ องกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั เรื่ องร้องเรี ยน
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3. ตรวจสอบ
- ตรวจสอบเรื่ องใบอนุ ญาต การชาระค่าธรรมเนียม รวมทั้งการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม หรื อการต่ออายุ กากอุตสาหกรรม
- ตรวจอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั เรื่ องร้องเรี ยน เพื่อรายงานสาเหตุผลกระทบ ความเสี ยหาย การสัง่ การ
ปรับปรุ งแก้ไข
- ตรวจติดตามผล จากการสั่งการให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. รายงานผล
- กรณี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย รายงานผลยุติเรื่ อง
- กรณี ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย รายงานผลเพื่อพิจารณาดาเนิ นการตามกฎหมายต่อไป
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2. งานรับแจ้ งและออกใบรับแจ้ งโรงงานจาพวกที่ 2
หลักการ
1. โรงงานจาพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภทชนิ ดและขนาดที่ กาหนดไว้ตามบัญชี ทา้ ยกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535)
2. ผูป้ ระกอบกิ จการโรงงานจาพวกที่ 2 ที่ อยู่นอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรื อนิ คมอุตสาหกรรมซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการนิ คมอุตสาหกรรม
เมื่อจะเริ่ มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
3. การแจ้ง ประกอบกิ จ การดัง กล่ า วให้ แ จ้ง ตามแบบและรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบ ร.ง. 1 ท้า ย
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 4 (พ.ศ. 2535) โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน กรณี ผขู้ ออนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา
3.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล ที่ต้ งั
สานักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณี ผขู้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคล)
3.3 แผนผังแสดงสิ่ งปลูกสร้างภายในบริ เวณโรงงานขนาดเหมาะสม และถูกต้องตามมาตราส่ วน
3.4 เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
4. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ 3 และตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ น โรงงานจาพวกที่ 2 ให้ออก
ใบแจ้งเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งตามประกาศ 15 วัน แบบ ร.ง. 2 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ใน
วันที่ได้รับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยชัดแจ้งในขณะรับแจ้งว่าการประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่
2 ของผูแ้ จ้งเป็ นการขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยเป็ นกรณี ที่ไม่อาจสั่งแก้ไขได้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ย่อมมีอานาจปฏิเสธรับแจ้งได้ (ตามบันทึกข้อความ กรอ. ที่ อก. 0303/414 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546)
5. เมื่อครบกาหนดตามข้อ 4 ไม่มีผแู ้ สดงความคิดเห็นให้ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2
6. ผูป้ ระกอบการชาระค่าธรรมเนียมและรับใบแจ้งการประกอบกิจการ (รง.2)
7. ชาระค่าธรรมเนียมให้ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ต้ งั แต่
วันที่รับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูแ้ จ้งยืน่ ใบแจ้ง (ร.ง.1)
ตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนรับเรื่ องแจ้ง
ออกใบรับแจ้ง ( ร.ง. 2 )
เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี
มอบใบรับแจ้ง (ร.ง. 2)
1. ผูป้ ระสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ยืน่ ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวก 2 (แบบ ร.ง.1)
2. วิศวกร / เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลใบแจ้ง (ร.ง.1) และ
เอกสารประกอบ แล้วแจ้งผลการพิจารณา
- กรณี เอกสารไม่ครบคืนเรื่ องให้ผแู ้ จ้งเพื่อดาเนินการจัดทาเอกสารเพิ่ม
- กรณี ไม่เข้าข่ายโรงงานจาพวกที่ 2 แจ้งผลให้ผแู ้ จ้งทราบพร้อมคืนเรื่ อง
- พิจารณาที่ต้ งั โรงงานและสภาพแวดล้อมของโรงงาน
3. ลงทะเบียนรับเรื่ องแจ้ง
- ลงทะเบียนรับเรื่ อง เมื่อตรวจสอบแล้วเข้าข่ายเป็ นโรงงานจาพวกที่ 2
4. ออกใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
- ขอเลขทะเบียนโรงงานผ่านระบบ Internet จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และออกเลขที่ใบรับแจ้ง แล้วพิมพ์ใบรับ
แจ้ง (ร.ง.2)
- วิศวกร/ เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ลงนามในใบรับแจ้ง (ร.ง.2 ลาดับที่ 1,2 )
5. เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี
- เก็บค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ฯ
6. มอบใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
- ผูแ้ จ้งชาระค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง (ร.ง.2) และสามารถดาเนินการประกอบกิจการได้ทนั ที
- มอบเรื่ องให้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ดาเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการออกใบรับแจ้งให้ดาเนินการ
1. แจ้งผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ (ทุกสิ้นเดือน)
2. มอบเรื่ องให้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ดาเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ เช่น การรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน ตรวจสอบโรงงาน พร้อมจัดทารายงานผลการตรวจ
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3. งานพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
หลักการ
1. โรงงานจาพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงาน ประเภท ชนิ ดและขนาด ดังบัญชี ทา้ ยกฎกระทรวง พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะดาเนิ นการได้
ทั้งนี้ รวมถ้ามีประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 32(1) ให้โรงงานที่ กาหนดในประกาศดังกล่าวเป็ นโรงงานจาพวกที่ 3
ด้วย
2. ห้ามตั้งโรงงานจาพวกที่ 3 ก่อนได้รับใบอนุญาตเว้นแต่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรม
3. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ รง.3 จานวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสานักงานอุตสาหกรรมในท้องที่ต้ งั โรงงาน
4. เอกสารที่ผขู ้ อต้องแสดงพร้อมคาขอ รง.3
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน (กรณี นิติบุคคลธรรมดา)
4.2 สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลที่ ระบุชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล ที่ ต้ งั สานักงาน
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคล)
4.3 แผนผังแสดงสิ่ งปลูกสร้ า งภายในบริ เวณโรงงานที่ ถูกต้องตามมาตราส่ วน (กรณี สร้ า งเต็มพื้ นที่ เช่ น
ตึกแถว ไม่ตอ้ งแสดง)
4.4 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่ องจักรที่ถกู ต้องตามมาตราส่ วน
4.5 แบบแปลนอาคารโรงงานที่ ถูกต้องตามมาตราส่ วน (ต้องมีคารั บรองของผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรม
ควบคุม กรณี อยูน่ อกเขตควบคุมการก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
4.6 สาเนาเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน
5. แบบแปลนแผนผังและคาอธิ บายวิธีป้องกัน
5.1 เหตุอนั ตราย เหตุราคาญ (ถ้ามี)
5.2 การควบคุมการปล่อยของเสี ย/มลพิษ (ถ้ามี) โดยมีคารับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6.รายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (ส าหรั บ โรงงานที่ ต้ อ งท ารายการฯตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์)
7. แจ้งรายละเอียดมาตรการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานตามแบบแจ้ง (กรณี มีของเสี ยอันตราย)
8. กระบวนการผลิต (กรณี โรงงานมีข้ นั ตอนการผลิตที่ซบั ซ้อน)
9. หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ให้ผอู ้ ื่นทาการแทน)
10. ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ 3 จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ ออกตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
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ขั้นตอนการดาเนินการ ( กรณีจงั หวัดเป็ นผู้อนุญาต)

ผูข้ อยืน่ คาขอ

ตรวจสอบเอกสาร

ลงทะเบียนรับคาขอฯ

ตรวจสอบทาเลที่ต้ งั โรงงาน

จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
ออกใบอนุญาต/แจ้งผล

เก็บเงินค่าธรรมเนียม

มอบใบอนุญาต
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ขั้นตอนการดาเนินการ ( กรณีจงั หวัดเป็ นผู้อนุญาต)

1. ผูป้ ระสงค์จะตั้งโรงงานจาพวกที่ 3 หรื อขยายโรงงาน จัดทาคาขอรับ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ/
ขยาย แบบ รง.3 และยืน่ คาขอ
2. ตรวจสอบเอกสาร
- รายละเอียดคาขอฯ และเอกสารประกอบคาขอฯความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
- กรณี ไม่ครบถ้วน คืนคาขอฯ ให้ดาเนิ นการจัดทาเอกสารเพิ่ม
3. ลงทะเบียนรับคาขอฯ
- นัดตรวจสอบโรงงาน
- รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- แนบแฟ้ มเรื่ องเดิม (กรณี ขอขยาย)
4. ตรวจสอบทาเลที่ต้ งั โรงงาน
- ตรวจสอบทาเลที่ต้ งั โรงงาน ตามหลักเกณฑ์ ประกาศกระทรวงฯ
- พิจารณากระบวนการผลิต ความเหมาะสมและการป้ องกันอันตรายจากเครื่ องอุปกรณ์
- มาตรการควบคุม การปล่อยของเสี ย/มลพิษ
-

กรณี ตอ้ งให้หน่ วยอื่ นพิจารณาให้แจ้งหนังสื อส่ งเรื่ องให้พิจารณาและรอผลการพิจารณาเพื่อ

ประกอบการอนุญาต
-

จัดทารายงานตรวจตามแบบตรวจ 01 กรณี ขออนุ ญาตประกอบและแบบตรวจ 03 กรณี ขอ

อนุญาตขยายโรงงาน
5. จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- กรณี ตอ้ งการเอกสารเพิ่ม ออกหนังสื อแจ้งให้จดั ส่ งเอกสารเพิ่มภายในกาหนดเวลา
- กรณี ไม่ถูกหลักเกณฑ์ดาเนินการออกคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิ ทธิการยืน่ ขออุทธรณ์
- กรณี ถูกหลักเกณฑ์ ดาเนินการจัดทาเอกสารการอนุญาต
6. ออกใบอนุญาต/แจ้งผล
- ขอเลขทะเบียนโรงงานผ่านระบบ Internet จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และออกเลขที่ใบอนุญาต
แล้วพิมพ์ใบอนุญาต (ร.ง. 4), หนังสื อส่ งสาเนาการอนุ ญาตให้กรมโรงงานฯ และหนังสื อแจ้งผูข้ อ ฯ มาชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- อสจ./ผวจ.ลงนามในใบอนุญาต (ร.ง.4) หรื อใบอนุญาตขยาย ลาดับที่ 4
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หมายเหตุ
1. การพิจารณาทาเลที่ต้ งั โรงงาน ต้องคานึงถึง
- ข้อกาหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ปฏิบตั ิ เช่น กฎหมายว่าด้วยผังเมือง
- ข้อกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
- นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี
2. ประเภทโรงงานอุ ตสาหกรรม ที่ ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากหน่ วยงานอื่ น เช่ น การขุดดิ น หรื อให้
หน่ ว ยงานนั้น เป็ นผูพ้ ิ จ ารณาอนุ ญ าต เช่ น โรงงานแปรรู ป ไม้, โรงงานผลิ ต อาหาร, โรงงานผลิ ต ยา,
โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงงานผลิตเครื่ องสาอาง และโรงงานผลิตวัตถุมิพิษ
3. ประเภทโรงงานที่ตอ้ งผ่านความเห็นจากการฟังประชาคมท้องถิ่น ( 13 ประเภทโรงงาน)
4. โรงงานบางประเภทต้องกาหนดเงื่ อนไข ที่ผปู ้ ระกอบกิ จการต้องปฏิ บตั ิเป็ นพิเศษ (ตามคู่มือรหัส
เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
5. กรณี การขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานมีกาลังแรงม้าเครื่ องจักรรวมเกิน 500 แรงม้า หรื อ
กรณี ข ยายโรงงานมี กาลังแรงม้า เครื่ องจักรรวมเกิ น 600 แรงม้า ต้องส่ งเรื่ องให้ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรม
พิจารณาอนุญาต
6. กรณี ก ารขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานล าดับ ที่ 106 ต้อ งส่ ง เรื่ องให้ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาต
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4. งานรับแจ้ งการเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
หลักการ
ผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าประสงค์จะเริ่ มประกอบกิ จการโรงงานในส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน ก่อนวันเริ่ มประกอบกิจการโรงงาน
1. การยื่นใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 (แบบ ร.ง. 5) ต้องแจ้งให้หน่วยเจ้าหน้าที่ทราบไม่
น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่ มประกอบกิจการโรงงาน
2. เอกสารประกอบการแจ้ง
2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ฉบับผูป้ ระกอบการ
2.2 ค่าธรรมรายปี ตามกาลังแรงม้าเครื่ องจักรที่ ขอแจ้งประกอบกิ จการโรงงาน ตามกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูข้ อฯ ยืน่ ใบแจ้งประกอบฯ
ตรวจสอบเอกสาร
เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี
ลงทะเบียนรับเรื่ องแจ้ง
บันทึกการแจ้งในใบอนุญาต
มอบใบอนุญาต

1. ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงานประสงค์จะเริ่ มประกอบกิจการให้ยื่นใบแจ้งประกอบกิ จการ
โรงงานจาพวกที่ 3 ก่อนวันเริ่ มประกอบกิจการ 15 วัน
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดข้อมูล
- ใบแจ้งประกอบและเอกสารประกอบ
3. เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี
4. เก็บค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ
4.1 ลงทะเบียนรับเรื่ อง/นัดตรวจโรงงาน
4.2 บันทึกการแจ้งฯ
5. บันทึกการแจ้งในใบอนุญาต (ร.ง.4) ลาดับที่ 3 และลาดับที่ 9 กรณี แจ้งเริ่ มประกอบ และลาดับที่ 6 กรณี
แจ้งเริ่ มประกอบส่ วนขยาย
6. วิศวกร / เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ลงนามในใบอนุญาต (ร.ง.4) ลาดับที่ 3 หรื อลาดับที่ 6 และลาดับที่ 9
มอบใบอนุญาต ผูข้ อฯ รับใบอนุญาต และเริ่ มประกอบกิจการได้นบั แต่วนั ที่ได้แจ้งเริ่ มประกอบกิจการ
7. วิศวกร / เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ตรวจโรงงาน ( เงื่อนไขการอนุ ญาต ,เครื่ องจักร ,ระบบบาบัด) และ
จัดทารายงานการตรวจตามแบบตรวจ 02 ถ้าปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้สั่งปรับปรุ งแก้ไข
- แจ้งผล กรอ. / เก็บแฟ้ มเรื่ องเข้าระบบ
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5. การตรวจสอบเรื่องร้ องเรียนเกีย่ วกับโรงงาน
หลักการ
1. การร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ โรงงานจะเกิ ดขึ้ น เนื่ องจากการประกอบกิ จ การของโรงงานก่ อ ให้เ กิ ด เหตุ
เดื อดร้ อนราคาญ หรื ออันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้บริ เวณโรงงาน หรื อสถานประกอบการนั้นถูก
สงสัยว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการหรื อใบรับแจ้งถูกต้องหรื อไม่ ซึ่ งมีช่องทางการร้องเรี ยนดังนี้
1. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
2. ทางจดหมายหรื อโทรศัพท์
3. ทางสื่ อมวลชน เช่น วิทยุ โทรศัพท์ หนังสื อพิมพ์
4. สายด่วน หรื อ Internet
5. หน่วยงานหรื อส่ วนราชการอื่นๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรม กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ฯลฯ
6. ผ่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิ บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม
2. การดาเนินการ
1. กรณี ผรู้ ้องเรี ยนมาด้วยตนเองหรื อร้องเรี ยนทางโทรศัพท์ ให้สอบถามรายละเอียดให้ครบถ้วนมาก
ที่สุด เช่ น ข้อมูลโรงงานที่ ถูกร้ องเรี ยน บ้านผูร้ ้ องเรี ยนและผูไ้ ด้รับความเดื อดร้ อนรายอื่ น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ
2. ตรวจสอบประวัติ ข้อมูลโรงงาน จากแฟ้ มเรื่ องเดิมว่าเคยถูกร้ องเรี ยนหรื อไม่ มีคาสั่งแก้ไขหรื อ
ได้แก้ไขปั ญหาไปแล้วหรื อไม่ มี เงื่ อนไขการอนุ ญาตประกอบกิ จการอย่างไร ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามกฎหมาย
หรื อไม่
3. ตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ครบถ้วน หากมี โรงงานหลายโรงงานอยู่ในบริ เวณที่ ถูกร้ องเรี ยนต้อง
ตรวจสอบทุกโรง และสอบถามข้อมูลเหตุเดื อดร้อนราคาญจากผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนที่สุด
เพื่อใช้วเิ คราะห์ประมวลผลเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาต่อไป
4. กรณี มีการร้องเรี ยนถึงหน่วยงานหรื อส่ วนราชการอื่น ๆ ด้วย อาจนัดหมายตรวจสอบพร้อมกันจะ
ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน มีความชอบธรรมซึ่ งจะได้รับการยอมรับจากผูร้ ้องเรี ยนสู ง
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ขั้นตอนการดาเนินการ
รับเรื่ องร้องเรี ยน / พบเห็นโรงงานที่อาจก่อเหตุเดือดร้อน
ตรวจสอบโรงงาน
สัง่ การ / แจ้งผล
ตรวจติดตามผล

1. รับเรื่ องร้องเรี ยน / พบเห็น
- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากแฟ้ มเรื่ องเดิม
- สอบถามข้อมูล สาเหตุ ผลกระทบ ช่วงเวลาที่ก่อให้เกิ ดเหตุร้องเรี ยนและความต้องการให้แก้ไข
ปัญหา
2. ตรวจสอบโรงงาน
- กรณี เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น อาจเชิ ญหน่วยงานนั้น ๆตรวจสอบร่ วมพร้อมกัน
- ตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามสาเหตุการแจ้งร้องเรี ยน
- เก็บตัวอย่าง เพื่อส่ งตรวจวิเคราะห์ผลด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการ
ต่อไป
- ตรวจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
- ทาบันทึกผลการตรวจสอบโรงงานโดยละเอียด เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสั่งการปรับปรุ งแก้ไข
ปัญหาหรื อดาเนินคดี
3. สั่งการ / แจ้งผล
- กรณี ไม่ได้ก่อเหตุเดือดร้อน และไม่ผดิ กฎหมายให้ยตุ ิเรื่ อง
- กรณี ก่อเหตุ เดื อดร้ อน หรื อกระทาผิดกฎหมาย สั่งดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตาม ม.37 และ/หรื อ
ดาเนิ นคดี และกรณี ที่การประกอบกิ จการอาจก่ อให้เกิ ดอันตราย ความเสี ยหายหรื อความเดื อดร้ อนอย่าง
ร้ายแรง อาจพิจารณาสั่งให้หยุดโรงงานชัว่ คราวเป็ นบางส่ วนตามมาตรา 39 วรรค 1 ได้
- แจ้งผลการดาเนินการให้ผรู ้ ้องเรี ยน หน่วยงานส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสานักงานบริ หารกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ตรวจติดตามผล
- ตรวจติดตามเมื่อครบกาหนดการสั่งการ
- รายงานผล
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6. งานดาเนินคดีโรงงาน
การเปรี ยบเทียบคดีเป็ นกระบวนการยุติคดีอาญา ซึ่งกฎหมายให้อานาจหนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทาได้
โดยไม่ตอ้ งนาคดี ฟ้องร้ องต่อศาล แต่มีขอ้ จากัดไว้มิให้เปรี ยบเทียบปรับได้ทุกคดี คือ คดี ตาม พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 ให้อานาจคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีเปรี ยบเทียบปรับได้ทุกชนิ ดข้อหา หรื อฐานความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้ นแต่ ความผิดตามมาตรา 50 วรรคสองหรื อมาตรา 52 วรรคสอง คือ ความผิด
ข้อหาตั้งโรงงานหรื อประกอบกิ จการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุ ญาต สาหรั บโรงงานประเภทชนิ ดที่ กาหนด
จานวนหรื อขนาดที่จะให้ต้ งั หรื อไม่ให้ต้ งั ในท้องที่ใดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตามมาตรา32
(1) ซึ่ งกาหนดโทษจาคุ กไม่เกิ น 4 ปี หรื อปรั บไม่เกิ น 4 แสนบาทและข้อหาขยายโรงงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตสาหรับโรงงานที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามมาตรา 32(1) กาหนดไว้เช่นเดียวกัน คดี
เหล่านี้จะต้องนาสู่ ศาลอย่างเดียว (ค่ าปรับเป็ น 2 เท่า)
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ขั้นตอนการดาเนินการ
โรงงานที่ตอ้ งดาเนินคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ตั้งข้อกล่าวหาหรื อฐานความผิด
การบันทึกคาให้การประกอบการดาเนินคดี
การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผปู ้ ระกอบกิจการทราบ
ส่งสาเนาเปรี ยบเทียบคดี/ส่งฟ้ องศาล
การแจ้งผลการพิจารณา
การชาระค่าปรับ

1. โรงงานที่ตอ้ งดาเนินคดี
- ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรื อใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
- กระทาผิดในข้อหาหรื อฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
- เป็ นการตรวจสอบตามแผน หรื อกรณี มีผรู้ ้องเรี ยนจัดทารายงานการตรวจสอบ ตามแบบตรวจสอบให้
ได้ขอ้ เท็จจริ งละเอียดเพียงพอ เพื่อจะนาไปประกอบข้อกฎหมายว่าผิดอะไรบ้าง
- ผูเ้ สี ยหายซึ่ งจะต้องตรวจสอบและสอบถามข้อมูลว่าได้รับผลกระทบ หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
หรื อความเดือดร้อนอย่างไร
3. ตั้งข้อกล่าวหาหรื อฐานความผิด
- ตั้งข้อกล่ าวหาหรื อฐานความผิด และบทกาหนดโทษ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนด
บทลงโทษไว้ต้ งั แต่ มาตรา 45 ถึง มาตรา 60
4. บันทึกคาให้การประกอบการดาเนินคดี
- จัดทาแบบบันทึกคาให้การของผูก้ ล่าวหา (แบบ ปท.01)
- จัดทาบันทึกคาให้การของผูต้ อ้ งหา (แบบ ปท.02)
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5. การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผปู ้ ระกอบกิจการทราบ
- ผูท้ ี่มีความผิดคือผูท้ ี่มีหน้าที่จะต้องขอรับใบอนุ ญาตมิใช้คนงานที่ปฏิบตั ิงาน อาจเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อนิติบุคคล ก็ได้ ในกรณี ผกู ้ ระทาผิดเป็ นนิ ติบุคคล ผูต้ อ้ งหามีสองส่ วนคือ 1 นิติบุคคลและ 2 กรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล นั้น
- ทาหนังสื อแจ้งข้อหาหรื อฐานความผิด พร้อมสิ ทธิ การเปรี ยบเทียบคดี ส่ งไปยังภูมิลาเนาผูต้ อ้ งหา ด้วย
จดหมายลงทะเบียนตอบรับ
6. ส่ งสาเนาเปรี ยบเทียบคดี / ฟ้ องศาล
- เมื่อผูต้ อ้ งหายินยอมให้เปรี ยบเทียบคดี และลงนามในแบบปท.02 แล้ว ให้ส่งสานวนเรื่ องไปที่ สกม.
สปอ. เพื่อนาเสนอคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีต่อไป
- ส่ งฟ้ องศาล ในกรณี ผตู้ อ้ งหาไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อแจ้งฐานความผิด และ/
หรื อ ไม่ยอมให้ทาการเปรี ยบเทียบปรับ โดยให้ทาหนังสื อร้องทุกข์พร้อมสานวนคดีเพื่อร้องทุกข์ ต่อพนักงาน
สอบสวนท้องที่ดาเนิ นคดี ต่อไป และควรสาเนาเอกสารดังกล่าวแจ้งให้สานักงานบัญชาการตารวจภูธรภาค
นั้นๆ ทราบด้วย
7. การแจ้งผลการพิจารณา
- เมื่ อคณะกรรมการฯ เปรี ยบเที ยบปรั บเสร็ จ จะส่ งผลคื นมาจังหวัด สอจ. จะต้องออกหนังสื อแจ้งให้
ผูต้ อ้ งหามาชาระค่าปรับ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการฯ เปรี ยบเทียบปรับ ได้ลงมติเปรี ยบเทียบ
ปรับ (ให้ระบุวนั สุ ดท้ายให้ทราบด้วย )
- การรับชาระค่าปรับ
- ผูต้ อ้ งหาจะต้องมาชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปรี ยบเทียบปรับ จะ
ขยายเวลาออกไปไม่ได้ หากมาชาระเงินหลังวันที่กาหนด ต้ องไม่ รับชาระค่ าปรับ และทาหนังสื อร้ องทุกข์ ถึง
พนักงานสอบสวน ส่ งฟ้ องศาลต่อไป
- ถ้า มาช าระค่ า ปรั บ ในก าหนดเวลา ให้ ยุ ติ เ รื่ อ ง และแจ้ง ผลพร้ อ มหลัก ฐานการช าระค่ า ปรั บ ให้
คณะกรรมการฯ ทราบ
หมายเหตุ
1. การทาหนังสื อแจ้งข้อกล่าวหาหรื อฐานความผิดไปยังภูมิลาเนาให้มีกาหนดระยะเวลามาติดต่อ
เป็ นเวลาพอสมควร เช่น 10-15 วัน พร้อมต้องแจ้งด้วยว่าหากไม่มาติดต่อตามระยะเวลาที่กาหนดเจ้าหน้าที่จะ
ส่ งเรื่ องดาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
2. กรณี มีผเู้ สี ยหาย/ผูร้ ้องเรี ยนจากการกระทาผิด ให้สอบถามผูเ้ สี ยหายผูร้ ้องเรี ยนว่ายินยอมให้ทา
การเปรี ย บเที ยบคดี หรื อไม่ หากไม่ยินยอมให้บ นั ทึ กเป็ นหลัก ฐานแนบไว้ใ นส านวนเรื่ องด้วย และให้ส่ ง
สานวนเอกสารทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนส่ ง ฟ้ องศาลต่ อไป ซึ่ ง คณะกรรมการจะไม่ส ามารถทาการ
เปรี ยบเทียบปรับคดีได้
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7. งานพิจารณาการยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการอนุญาต
หลักการ
1. ผูร้ ับใบอนุ ญาตผูใ้ ดต้องการยกเลิ กหรื อเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขที่ตอ้ งปฏิ บตั ิในการประกอบ
กิจการโรงงาน ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 สามารถทาได้โดยการยื่นเป็ นหนังสื อหรื อคาขอ
พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
2. การยืน่ คาขอหรื อหนังสื อชี้ แจงเหตุผลต่อผูอ้ นุ ญาต โดยมีเอกสารประกอบ
2.1 ค าอธิ บ ายเหตุ ผ ล ความจ าเป็ น และความเหมาะสมต่ อ การยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลง
เงื่อนไข
2.2 ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน (ร.ง. 4) ฉบับผูป้ ระกอบกิ จการโรงงาน จะแนบมา
พร้อมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกการเปลี่ยนแปลง หรื อผูร้ ับใบอนุญาตนาใบอนุญาตมาให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกการ
ยกเลิ กเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขเมื่ อผูอ้ นุ ญาตได้สั่ งการให้ยกเลิ ก เปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขภายในระยะที่ เจ้าหน้า ที่
กาหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 8
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ขั้นตอนการดาเนินการ
รับคาขอ ฯ
พิจารณาคาขอ
ตรวจโรงงาน
ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง
แจ้งผล

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผูป้ ระสงค์จะยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอนุญาตเมื่อมีกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง ไป ทาให้
เงื่อนไขที่กาหนดอยูเ่ ดิมไม่เหมาะสม
2. พิจารณาคาขอ
- ตรวจความถูกต้องของเอกสารและเหตุผลชี้แจง หากไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้แจ้งผลทันที
3. ตรวจโรงงาน
- ตรวจสอบโรงงาน เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาตามเหตุ ผ ลที่ แจ้ง รายงานผลการตรวจสอบและ
ความเห็นเสนอ อสจ. ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง หรื อคงไว้เงื่อนไขต่อไป
4. ยกเลิกเปลี่ยนแปลง
- กรณี พิจารณาอนุญาตให้ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง ให้พิมพ์เงื่อนไขการอนุญาตไว้ในใบอนุญาต (ร.ง.
4) ลาดับที่ 2 ข้อ 2 ตามผลการพิจารณา
หมายเหตุ
หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นผูอ้ นุ ญาต ต้องรวบรวมผลการพิจารณา เสนอให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมผูอ้ นุญาตเดิมเป็ นผูพ้ ิจารณา เมื่อได้รับทราบผล จึงแจ้งให้ผขู้ ออนุญาตทราบต่อไป
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8. งานพิจารณาคาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน
หลักการ
1. การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
กรณี ผรู ้ ับใบอนุ ญาต โอนการประกอบกิจการ ให้เช่าหรื อให้เช่าซื้ อโรงงาน หรื อขายโรงงาน ให้ถือ
ว่าผูน้ ้ นั ได้เลิ กประกอบกิ จการโรงงานตั้งแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั โอนการประกอบกิ จการให้เช่ าหรื อให้เช่ าซื้ อหรื อขาย
โรงงาน ผูร้ ั บโอนการประกอบกิ จการโรงงาน ผูเ้ ช่ า หรื อเช่ า ซื้ อ หรื อผูซ้ ้ื อโรงงาน ต้องขอรั บโอนการ
ประกอบกิ จการโรงงาน ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ถือว่ามีการเลิ กประกอบกิ จการโรงงานดังกล่ าวข้างต้น
และเมื่อได้ยนื่ คาขอดังกล่าวนี้แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ในระหว่างที่รอรับใบอนุ ญาต โดยถือเสมือนว่า
ผูย้ นื่ คาขอนั้นเป็ นผูร้ ับใบอนุญาตเอกสารที่ผขู ้ อต้องแสดงพร้อมคาขอ ร.ง.3/2 (ตามข้อเท็จจริ งแต่ละกรณี )
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับโอน (กรณี บุคคลธรรมดา)
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี ผขู้ อรับโอนเป็ นนิติบุคคล)
- สาเนาหลักฐานการโอนประกอบกิจการโรงงาน หรื อสาเนาสัญญาเช่า หรื อเช่าซื้ อโรงงาน หรื อ
ซื้ อขายโรงงาน แล้วแต่กรณี
- หนัง สื อ ยอมรั บ สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ที่ ผูโ้ อนมี อ ยู่ต่ อ ทางราชการ และที่ มี อ ยู่ต าม
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 9
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4 )
- สาเนาคาสั่งศาลแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับโอนใบอนุญาต
- เอกสารอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กาหนด
2. การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
กรณี ผรู ้ ับใบอนุญาตตายหรื อถูกศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถให้ทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกหรื อผู ้
อนุ บาลเป็ นผูย้ ื่นคาขอเพื่อรับโอนใบอนุ ญาตภายใน 90 วัน นับแต่วนั ผูร้ ับใบอนุ ญาตตาย หรื อถูกศาลสั่งให้
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อตามที่ผอู ้ นุ ญาตขยายเวลาให้ตามความจาเป็ น ถ้ามิได้ดาเนิ นการตามนัยดังกล่าว
นี้ ให้ถือว่าใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ หากจะประกอบกิจการโรงงานต่อไปต้องดาเนิ นการขอรับใบอนุ ญาตใหม่ ใน
ระหว่างระยะเวลาที่ กาหนดข้างต้นให้ถือเสมื อนว่าทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกหรื อผูอ้ นุ บาลซึ่ งเข้าประกอบ
กิจการโรงงานเป็ นผูร้ ับใบอนุญาตเอกสารที่ผขู ้ อต้องแสดงพร้อมคาขอ ร.ง.3/2
2.1 กรณี ทายาทเป็ นผูย้ นื่ คาขอ
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บัญชีทายาท (ในกรณี มีทายาทมากกว่าหนึ่งคน ให้แสดงหลักฐานที่บรรดาทายาทอื่นๆ ทุก
คนลงนามให้ความยินยอม) และสาเนาใบมรณะบัตรหรื อ สาเนาคาสั่งศาลแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
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- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4 )
2.2 กรณี ผจู้ ดั การมรดกเป็ นผูย้ ื่นคาขอ
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- หลักฐานแสดงความเป็ นผูจ้ ดั การมรดกและสาเนาใบมรณะบัตร
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4 )
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
2.3 กรณี ผอู้ นุบาลเป็ นผูย้ นื่ คาขอ
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาคาสัง่ ศาลแสดงว่าเป็ นผูอ้ นุบาล
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)
3. การยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
- ให้ท าค าขอตามแบบ ร.ง.3/2 และเอกสารบัน ทึ ก การโอน จ านวน 3 ฉบับ ยื่ น ต่ อ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูข้ อยืน่ เรื่ องขอรับโอน
ตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนรับคาขอ
พิจารณาคาขอฯ
ออกใบอนุญาต/แจ้งผล
มอบใบอนุญาต

1. ผูป้ ระสงค์จะขอรับโอน ให้ยนื่ คาขอรับโอน ฯ (แบบ ร.ง.3/2)
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจความครบถ้วน ถูกต้องของรายละเอียดคาขอรับโอนและเอกสารประกอบ
3. ลงทะเบียนรับคาขอฯ
- ลงทะเบียนรับคาขอฯ พร้อมแนบแฟ้ มเรื่ องเดิม
4. พิจารณาคาขอฯ
- เอกสารถูกต้อง ดาเนินการจัดทาเอกสารการอนุญาต
- เอกสารไม่ถูกต้อง ทาหนังสื อแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่ม
- พิจารณาว่าเกินระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา 21 หรื อ มาตรา 22 หรื อไม่
5. ออกใบอนุญาต
- พิมพ์ใบอนุ ญาต ร.ง.4 ลาดับที่ 8
- อุตสาหกรรมจังหวัด / ผูว้ ่าราชการจังหวัด ลงนามในใบอนุ ญาตลาดับที่ 8
6. มอบใบอนุ ญาต
- ผูข้ อรับใบอนุ ญาต
- แจ้งผลกรมโรงงานอุตสาหกรรม / เก็บแฟ้ มเรื่ องเข้าระบบ
หมายเหตุ
1. ผูเ้ ช่าหรื อผูเ้ ช่าซื้ อ หรื อผูซ้ ้ื อโรงงาน ต้องขอรับโอนใบอนุ ญาตภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้เช่า หรื อเช่า
ซื้ อ หรื อซื้ อโรงงาน โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม (มาตรา 21)
2. กรณี ผรู ้ ับใบอนุญาตตาย ทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดก ต้องยืน่ คาขอรับโอนภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ผรู ้ ับ
ใบอนุญาตตาย หรื อภายในระยะเวลาที่ผอู ้ นุญาตขยายเวลาให้ตามความจาเป็ น มิฉะนั้นใบอนุ ญาตจะสิ้ นอายุ หาก
จะประกอบกิจการโรงงานต่อไปให้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ (มาตรา 22)
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9. งานพิจารณาการต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
หลักการ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้ นปี ปฏิทินแห่งปี ที่หา้ นับแต่ปีที่เริ่ ม
ประกอบกิจการโรงงาน
2. การขอต่ออายุใบอนุ ญาต ตามมาตรา 15 แห่ ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ยื่ น ค าขอก่ อ นวัน ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เ มื่ อ ได้ยื่ น ค าขอดัง กล่ า วแล้ว ให้ ถื อ ว่ า ผูย้ ื่ น ค าขออยู่ ใ นฐานะผู ้รั บ
ใบอนุ ญาตจนกว่า จะถึ ง ที่ สุ ดไม่ อนุ ญาตให้ ต่ออายุใ บอนุ ญาต ถ้า ผลการตรวจสอบปรากฏว่า โรงงานและ
เครื่ องจักรถูกต้อง จึงต่ออายุใบอนุญาตให้ กรณี ที่ไม่ถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการแก้ไขตามมาตรา 15
ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กาหนด เมื่อแก้ไขแล้วจึงต่ออายุได้ ถ้าไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดให้มี
คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
3. การยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุ ญาต
3.1 กรณี ยนื่ คาขอต่ออายุใบอนุ ญาตไม่ทนั กาหนด แต่ได้มายื่นคาขอ ภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ใบอนุ ญาตสิ้ นอายุแล้ว ถื อว่าได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ แต่เมื่อได้รับอนุ ญาตให้
ต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องเสี ยค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมต่ออายุ หากพ้นกาหนดหกสิ บ
วันต้องดาเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่
3.2 ยืน่ คาขอตามแบบ ร.ง. 3/1 จานวน 3 ฉบับ ยืน่ ต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่
ที่ต้ งั โรงงาน
4. เอกสารที่ผขู้ อต้องแสดงพร้อมคาขอ ร.ง. 3/1
4.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน กรณี บุคคลธรรมดา หรื อสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของเอกสารดังกล่าว) ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นคา
ขอ
4.3 หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ให้ผอู้ ื่นทาการแทน)
4.4 รายงานต่ างๆ ที่ ก าหนดให้ยื่นพร้ อมค าขอต่ออายุใบอนุ ญาต เช่ น รายงานการประเมิ น
ความปลอดภัยในการทางาน เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ า เครื่ องทาความเย็นฯ
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูข้ อยื่นคาขอ
ตรวจสอบเอกสาร

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ต่ออายุฯ

ลงทะเบียนรับคาขอฯ
ออาย

ตรวจสอบและพิจารณา
จัดทารายงานผลการตรวจสอบ

ต่ออายุใบอนุญาต/แจ้งผล

มอบใบอนุญาต
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1. ผูป้ ระสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จัดทาคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.3/1) พร้อมเอกสารประกอบและยืน่ คาขอฯ
2. ตรวจสอบเอกสาร
- รายละเอียดคาขอฯ และเอกสารประกอบคาขอฯ
- ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
- กรณี ไม่ครบถ้วน คืนคาขอฯ ให้ดาเนิ นการจัดทาเอกสารเพิ่ม ยกเว้นกรณี ใกล้วนั หมดเขต
ยืน่ คาขอต่ออายุฯ อนุโลมให้รับคาขอได้
3. ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุฯ
- เงินค่าธรรมเนียมต่ออายุฯ ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
4. ลงทะเบียนรับคาขอฯ
- กรณี ยงั ไม่ได้ตรวจสอบตามแผนตรวจฯ ให้นดั หมายเพื่อตรวจสอบ
- แนบแฟ้ มเรื่ องเดิม
5. ตรวจสอบ และพิจารณา
- ตรวจสอบก าลัง เครื่ องจัก ร สภาพโรงงาน และตรวจการปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขการอนุ ญาต
ถูกต้องและมีความเหมาะสมที่จะให้ประกอบกิจการได้ตามที่ยนื่ ขอหรื อไม่
6. จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- จัดทารายงานการตรวจสอบตามแบบตรวจ 02
- กรณี ตอ้ งการเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่ม ออกหนังสื อแจ้งให้จดั ส่ งเอกสารเพิ่มภายใน
กาหนด
- กรณี พิจารณาอนุญาตได้ดาเนินการจัดทาเอกสารการอนุญาต
- กรณี ไม่อนุ ญาต ดาเนิ นการจัดทาหนังสื อแจ้งผลการไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุ ฯ พร้อมแจ้งสิ ทธิ
การอุทธรณ์ให้ทราบด้วย
7. ต่ออายุใบอนุ ญาต
- พิมพ์ใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ร.ง.4) ลาดับที่ 3
- หนังสื อแจ้งผลให้มารับใบอนุญาต หรื อ แจ้งผลไม่ต่ออายุใบอนุญาต
8. มอบใบอนุญาต
- ผูข้ อฯ รับใบอนุญาต
- สาเนาแจ้งผล กรอ. และเก็บแฟ้ มเรื่ องเข้าระบบ
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10. งานอนุญาตทดลองเดินเครื่องจักร
หลักการ
1. ผูร้ ั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน ประสงค์จะมี การทดลองเดิ นเครื่ องจัก รก่ อนเริ่ ม
ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ต้องแจ้ง วัน เวลา และ
ระยะเวลา การทดลองเดินเครื่ องจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
2. การแจ้งตาม 1 ให้ผรู้ ับใบอนุญาตแจ้งเป็ น หนังสื อ โดยระบุวนั เวลา และระยะเวลา การ
ทดลองเดินเครื่ องจักร
3. ระยะเวลาการทดลองการเดินเครื่ องให้เป็ นไปตามที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตแจ้งเป็ นหนังสื อ แต่
ต้องไม่เกิน 60 วัน ถ้าเกินกว่านี้ ต้ องได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
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ขั้นตอนการดาเนินการ

ผูข้ อยืน่ เรื่ องแจ้งขอทดลองเครื่ องจักร

ลงทะเบียนรับเรื่ องแจ้ง

พิจารณาคาขอฯ

แจ้งผล

1. ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประสงค์จะทดลองเดินเครื่ องจักรก่อนเริ่ มประกอบกิจการยื่น

เรื่ องขอทดลองเดินเครื่ องจักร
2. ลงทะเบียนรับเรื่ อง
3. พิจารณา
- กรณี ขอทดลองเดินเครื่ องจักรไม่เกิน 60 วัน ทาหนังสื อแจ้งรับทราบ
- กรณี ข อทดลองเดิ น เครื่ อ งจัก รเกิ น 60 วัน วิศ วกร/เจ้า พนัก งานตรวจโรงงาน ควรออกไป
ตรวจสอบโรงงานตามเหตุผลที่ผขู ้ อฯ มีความจาเป็ นต้องขอทดลองเดินเครื่ องจักรเกิน 60 วัน
4. แจ้งผล
- กรณี ไม่เกิน 60 วัน แจ้งผลให้รับทราบทันที
- กรณี เกิ น 60 วัน พิจารณาตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเหตุ ผลที่ ขอทดลองมากกว่า 60 วัน
พร้อมแจ้งผลให้ทราบ
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11. งานพิจารณาการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 และสาเนาใบรับแจ้ ง
โรงงานจาพวกที่ 2
หลักการ
1. ในกรณี ใ บอนุ ญาตสู ญหายหรื อถู ก ท าลาย ให้ผูร้ ั บใบอนุ ญาตยื่นค าขอรั บ ใบแทนต่ อ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ทราบหรื อถูกทาลาย
2. การยื่นขอรั บ ใบแทน หรื อส าเนาใบรั บ แจ้ง ยื่นค าขอเป็ นหนัง สื อยื่นต่ อส านัก งานอุ ตสาหกรรม
จังหวัดในท้องที่โรงงานตั้งอยู่
3. เอกสารที่ผขู้ อต้องแสดงพร้อมคาขอ
- หนังสื อแจ้งความต่อสถานี ตารวจ (กรณี ใบอนุ ญาตหาย) หรื อบันทึกรับแจ้งเอกสารสู ญหาย
(พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ับแจ้ง)
- ใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้งฯ ที่ถูกทาลาย กรณี ถูกทาลาย (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูข้ อยืน่ คาขอรับใบแทน/ สาเนาใบรับแจ้ง
ตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนรับคาขอ
พิจารณาคาขอ
ออกใบแทนใบอนุญาต / สาเนาใบรับแจ้ง
มอบใบแทนใบอนุญาต/สาเนาใบรับแจ้ง

1. กรณี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรื อใบรับแจ้งสู ญหาย ผูร้ ับใบอนุญาตฯ/ใบรับแจ้ง สามารถยื่นคา
ขอเพื่อรับใบแทนใบอนุญาต หรื อสาเนาใบรับแจ้งโรงงานจาพวกที่ 2 ได้
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของคาขอ และเอกสารประกอบการ
- ตรวจคุณสมบัติผขู้ อรับใบแทน
3. ลงทะเบียนรับคาขอ
- ลงทะเบียนรับคาขอพร้อมแนบแฟ้ มเรื่ องเดิม
4. พิจารณาคาขอ
- เอกสารถูกต้อง ดาเนินการจัดทาใบแทน/สาเนาใบรับแจ้งฯ
- เอกสารไม่ถูกต้อง แจ้งหนังสื อขอเอกสารเพิ่ม
5. ออกใบแทนใบอนุญาต / สาเนาใบรับแจ้ง
- พิมพ์ใบแทนใบอนุญาต หรื อใบรับแจ้ง การประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ 2 ตามรายละเอียดฉบับ
เดิมของ สอจ.
6. มอบใบแทนใบอนุญาต
- ผูข้ อฯ ชาระค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาทและรับมอบใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
- รับมอบสาเนาใบรับแจ้งฯ จาพวก 2
- แจ้ง กรอ. และเก็บแฟ้ มเรื่ องเข้าระบบ
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หมายเหตุ การพิมพ์ใบแทนใบอนุญาตหรื อสาเนาใบรับแจ้งจาพวกที่ 2 ให้ดาเนินการ
1. ใบแทนใบอนุ ญาต ให้ประทับตรา “ ใบแทน ” ด้วยตัวอักษรสี แดงกึ่ งกลางด้านบนเหนื อ
ครุ ฑ และออกเลขที่ของใบอนุ ญาต เป็ น ท........../ 25...... ลงวันที่ ณ วันออกทะเบียน อุตสาหกรรม
จังหวัด หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต ลงนาม และที่มุมซ้ายล่างของใบอนุ ญาต พิมพ์ หมายเหตุ
ออกให้ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
2. การพิมพ์รายละเอียดใบอนุญาตลาดับที่ 7 และบันทึกการเปลี่ยนแปลง (ลาดับที่ 7) ทั้งฉบับ
ใบแทนและฉบับ สอจ. ว่า (ได้ออกใบแทนใบอนุ ญาตให้ต ามค าขอ เลขที่ ............ ลงวันที่ . ........เดื อ น
.....................พ.ศ. .......... ซึ่ งเดิม ผูอ้ นุญาตคือ............................................ อนุ ญาตเมื่อวันที่.......... เดือน
............................. พ.ศ. .............)
3. สาเนาใบรั บแจ้ง ฯ จาพวกที่ 2 ให้ประทับตรา “สาเนา” กึ่ งกลางด้านบนเหนื อครุ ฑ และ
มุมซ้ายล่างของสาเนาใบรับแจ้งฯ พิมพ์คาว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อกากับและบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
ลาดับที่ 2 (ได้คดั สาเนาใบแจ้งการประกอบกิ จการโรงงานจาพวกที่ 2 ให้ตามคาขอ เลขที่...........ลงวันที่......
เดือน...........................พ.ศ. ............)

52

12. งานรับแจ้ งเลิกประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และ 3
หลักการ
1. ผูป้ ระกอบกิ จการโรงงานจาพวกที่ 2 ประสงค์จะเลิ กประกอบกิ จการ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้เลิกประกอบกิจการ ตามมาตรา 11 วรรค 5
2. ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้เลิกประกอบกิจการโรงงาน
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการ มีดงั นี้
3.1 ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน (ฉบับผูป้ ระกอบการ) หรื อใบรั บแจ้งประกอบกิ จการ
โรงงานจาพวกที่ 2
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูร้ ับอนุญาตกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
3.3 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
ผูร้ ับใบอนุญาตฯ
4. ผูแ้ จ้งเลิกประกอบกิจการ ต้องไม่มีภาระค้างชาระค่าธรรมเนียมรายปี
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูแ้ จ้งยืน่ ใบแจ้งเลิกประกอบกิจการ

ตรวจสอบเอกสาร

ลงทะเบียนรับเรื่ อง

ตรวจสอบพิจารณา

จาหน่ายทะเบียน

1. ผูท้ ี่เลิกประกอบกิจการโรงงานแจ้งหนังสื อหรื อใบแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ผูแ้ จ้งเลิกเป็ นผูร้ ับใบอนุญาตและมีสิทธิในการแจ้งเลิกจริ งหรื อไม่
- เอกสารของผูแ้ จ้งเลิกฯ ถูกต้องครบถ้วน
3. ลงทะเบียนรับเรื่ อง
- ลงทะเบียนรับเรื่ อง และแนบแฟ้ มเรื่ องเดิม
4. ตรวจสอบพิจารณา
- ตรวจสอบโรงงานว่าแจ้งเลิกประกอบกิจการจริ งหรื อไม่
- กรณี คา้ งชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมบวกเงินเพิ่มให้ครบถ้วนก่อน
- จัดทารายงานตรวจสอบ
5. จาหน่ายทะเบียน
- ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการเลิกกิจการจริ งให้จาหน่ายทะเบียนโรงงาน
- แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สตป.สปอ. และผูข้ อฯ ทราบ
6. ผูท้ ี่เลิกประกอบกิจการโรงงานแจ้งหนังสื อหรื อใบแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
- ตรวจสอบเอกสาร
- ผูแ้ จ้งเลิกเป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาตและมีสิทธิในการแจ้งเลิกจริ งหรื อไม่
- เอกสารของผูแ้ จ้งเลิกฯ ถูกต้องครบถ้วน
- ลงทะเบียนรับเรื่ อง
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- ลงทะเบียนรับเรื่ อง และแนบแฟ้ มเรื่ องเดิม
7. ตรวจสอบพิจารณา
- ตรวจสอบโรงงานว่าแจ้งเลิกประกอบกิจการจริ งหรื อไม่
- กรณี คา้ งชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมบวกเงินเพิม่ ให้ครบถ้วนก่อน
- จัดทารายงานตรวจสอบ
8. จาหน่ายทะเบียน
- ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการเลิกกิจการจริ งให้จาหน่ายทะเบียนโรงงาน
- แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สตป.สปอ. และผูข้ อฯ ทราบ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่วิศวกร / เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ตรวจพบว่าโรงงานเลิ กกิ จการไปแล้วโดยไม่แจ้งเลิ ก ให้
ดาเนินการตาม ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
2. กรณี ที่วิศวกร / เจ้าพนัก งานตรวจโรงงาน ตรวจพบว่า โรงงานเลิ ก กิ จการไปแล้ว โดยที่ คา้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปี และไม่สามารถติดตามผูป้ ระกอบการได้ ให้ดาเนินการประสานผูน้ าท้องถิ่นเพื่อยื่นยันการ
เลิกประกอบกิจการ
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13. การออกหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์เครื่องจักร
การออกหนั ง สื อส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจั ก ร มี จุ ด มุ่ ง หมายให้
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการธุ รกิจบริ การ การขนส่ ง ฯลฯ สามารถนาเครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตมายืน่ ขอจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักร แล้วสามารถนาไปจดทะเบียนนิ ติกรรมจานองกับธนาคาร หรื อ
สถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมมีเงินทุนสาหรับการประกอบกิจการมากขึ้น
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์
1. คาขอ อ.1/1 จานวน 1 ชุด มี 3 ฉบับ
2. ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น พร้ อ ม
วัตถุประสงค์และสาเนาหนังสื อรับรองดวงตราประทับจากกระทรวงพาณิ ชย์กรณี เป็ นนิติบุคคล
3. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผูล้ งนามในคาขอ
4. หนังสื อมอบอานาจ ปิ ดอากร 30 บาท พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน และบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
5. สาเนาเอกสารของทางราชการซึ่ งระบุรายละเอียดของสถานที่ต้ งั เครื่ องจักร เช่น
ใบอนุ ญาตโรงงาน ใบทะเบี ยนการค้า ใบอนุ ญาตให้ดาเนิ นการสถานพยาบาล และสัญญาเช่ าอาคาร ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
6. หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักร เช่น ใบเสร็ จรับเงิน Invoice หนังสื อ
รับรองการขาย สัญญาซื้ อขาย ฯลฯ
7. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่ องจักร (ถูกมาตราส่ วน)
8. แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ งั สถานประกอบการ
9. รู ปถ่ายเครื่ องจักร แสดงด้านหน้า และด้านข้าง (อย่างน้อย 2 รู ป) ขนาด 10 ซม. X 15 ซม.
10. หนังสื อยินยอมให้ติดตั้งเครื่ องจักรในกรณี เจ้าของเครื่ องจักรมิใช่เจ้าของสถานประกอบการ
พร้อมสาเนารับรอง การจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลฉบับปี ปั จจุบนั ของผูย้ ินยอมและสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูล้ งนามในหนังสื อยินยอมให้ติดตั้งเครื่ องจักร
11. เอกสารหลักฐานที่นามายืน่ คาขอการจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักร ให้ทาเป็ น
เอกสารจานวน 3 ชุด
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ขั้นตอนการดาเนินการ

ผูข้ อยืน่ คาขอจดทะเบียนฯ (อ.1/1)
ตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนรับคาขอ

ตรวจเครื่ องจักร
ประกาศกรรมสิ ทธิ์จดทะเบียนฯ วัน
ชาระค่าธรรมเนียม

ออกรหัสหมายเลขเครื่ องจักรและการออกเลขหนังสื อสาคัญ
ออกหนังสื อสาคัญ (ร.2/1)

ติดแผ่นป้ ายหมายเลขทะเบียนเครื่ องจักร
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1. ผูป้ ระสงค์จะจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักรยืน่ คาขอจดทะเบียน (คาขอ อ.1/1)
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดคาขอฯและเอกสารประกอบ
3. ลงทะเบียนรับคาขอ
- ลงทะเบียนรับคาขอ นัดตรวจสอบเครื่ องจักร
4. ตรวจเครื่ องจักร
- ตรวจรายละเอียดเครื่ องจักร ตาแหน่งที่ต้ งั ของเครื่ องจักรตามแบบแปลน รู ปถ่ายเครื่ องจักร เอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักร
5. ประกาศกรรมสิ ทธิ์ เครื่ องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- แจ้งอาเภอท้องที่โรงงานตั้งอยูช่ ่วยติดประกาศฯเป็ นเวลา 5 วัน ถ้ามีผคู้ ดั ค้านให้ยนื่ คาขอตามแบบ
(อ 1/9 )
6. ชาระค่าธรรมเนียม
- ชาระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กาหนด
7. ออกรหัสหมายเลขทะเบียนเครื่ องจักรและเลขที่หนังสื อสาคัญ
- บันทึกข้อมูลเพื่อขอหมายเลขทะเบียนเครื่ องจักรและเลขที่หนังสื อสาคัญทาง Internet
8. ออกหนังสื อสาคัญ
- หัวหน้าฝ่ ายโรงงานฯ ลงนามในหนังสื อสาคัญ (ร.2/1) หน้า 2 ในฐานะผูต้ รวจ และใต้บรรทัดหน้า 7
(ใต้ชื่อนายทะเบียนเครื่ องจักร )
- อุตสาหกรรมจังหวัดลงนามในหนังสื อสาคัญ (ร.2/1) หน้า 1,7 ในฐานะนายทะเบียนเครื่ องจักรฯ
9. ติดแผ่นป้ ายหมายเลขทะเบียนฯ
- เบิกแผ่นป้ ายทะเบียนเพื่อตอกรหัสทะเบียนเครื่ องจักร
- ติดแผ่นป้ ายทะเบียนเครื่ องจักร
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14. การออกใบแทนหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
หลักการ
1. กรณี หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดใน
สาระสาคัญให้ผถู้ ือหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรยืน่ คาขอใบแทนหนังสื อสาคัญแสดง
การจดทะเบียนเครื่ องจักรต่อนายทะเบียนที่ได้ออกหนังสื อสาคัญนั้นด้วย
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ จานวน 1 ชุด ดังนี้
- คาขอรับใบแทนฯ (อ.1/5)
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (บริ ษทั / หจก.) ฉบับปี ปั จจุบนั คัดไม่เกิน 3
เดือน กรณี เป็ นนิติบุคคล
- สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม (เฉพาะที่ลงนามในคา
ขอ)
- หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการ พร้อมด้วยสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูร้ ับ
มอบอานาจ (ในกรณี มอบอานาจ)
- อากรแสตมป์ ราคา 30 บาท (กรณี มอบอานาจ)
- กรณี หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้นา
หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรที่ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญนั้นมาแนบ
ประกอบเป็ นหลักฐานด้วย
- สาเนาใบแจ้งความหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรสู ญหาย (ฉบับสาเนาตัวจริ ง)
ในกรณี หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรสู ญหาย
- หนังสื อรับรองจากผูร้ ับจานองว่าหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรสู ญหาย ถูกทาลาย
หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ (กรณี ติดภาระจานอง) พร้อมด้วยหนังสื อแสดงการมีอานาจลงนามของ
ผูร้ ับจานองด้วย เช่น หนังสื อมอบอานาจสาขาธนาคาร, หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการของ
ธนาคาร พร้อมด้วยเอกสารตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงนาม
- ค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสื อสาคัญฯ ฉบับละ 50 บาท
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ผูข้ อยืน่ รับใบแทนฯ
ตรวจสอบเอกสาร
ชาระค่าธรรมเนียม 50 บาท
ลงทะเบียนรับคาขอ
พิจารณาคาขอ
ออกใบแทนหนังสื อสาคัญ / แจ้งผล

มอบใบแทน

ผ

1. กรณี หนังสื อสาคัญสู ญหาย ถูกทาลาย สามารถยื
สาคัญน่ คาขอรับใบแทนหนังสื อสาคัญฯ ได้
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารประกอบเรื่ อง
- ตรวจคุณสมบัติผขู้ อรับใบแทน
3. ชาระค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสื อสาคัญ ฉบับละ 50 บาทชาระวันที่รับคาขอ
4. ลงทะเบียนรับเรื่ อง
- ลงทะเบียนรับเรื่ องพร้อมแนบแฟ้ มเรื่ องเดิม
5. พิจารณาคาขอ
- เอกสารถูกต้อง ดาเนินการจัดทาใบแทนฯ
- เอกสารไม่ถูกต้อง ทาหนังสื อแจ้งขอเอกสารเพิ่ม
6. ออกใบแทนหนังสื อสาคัญ / แจ้งผล
- พิมพ์ใบแทนหนังสื อสาคัญ ตามรายละเอียดฉบับเดิม
7. มอบใบแทน
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หมายเหตุ
1. ให้ประทับตรา “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสี แดงกึ่งกลางด้านบนเหนือครุ ฑ
2. หน้าแรกประทับตรายางสี แดง บริ เวณใต้ช่องจังหวัด.........(ของส่ วนสถานที่ต้ งั เครื่ องจักร)
ด้วยคาว่า
“ใบแทนหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรฉบับนี้”
ให้ไว้ ณ วันที่............เดือน..................................พ.ศ. .............

3. หน้าแรกฉบับสานักงานจดทะเบียนเครื่ องจักรกลาง / สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประทับตรายาง สี แดง บริ เวณใต้ช่องจังหวัด........ (ของส่ วนสถานที่ต้ งั เครื่ องจักร) ด้วยคา
ว่า
“ ได้ออกใบแทนหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องจักรให้แล้ว”
เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ...............
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15. การขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองวัตถุอนั ตราย (วอ.8) เฉพาะนา้ มันเครื่องทีใ่ ช้ แล้ว
หลักการ
1. ผูป้ ระสงค์จะขอครอบครองน้ ามันเครื่ องใช้แล้ว เพื่อเก็บรักษา ขนส่ ง ขายหรื อใช้ สามารถยืน่ คา
ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตราย (วอ.8) ได้
2. การยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ เฉพาะน้ ามัน เครื่ องใช้แ ล้ว สามารถยื่ น ค าขอได้ที่ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ต้ งั โรงงาน
3. เอกสารที่ใช้ยนื่ คาขอ
3.1 กรณี ขอมีไว้ครอบครอบเพื่อเก็บรักษา ขาย หรื อใช้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
- หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอนั ตราย
- รายชื่อวัตถุอนั ตรายที่มีไว้ในครอบครองในกรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอนั ตรายและบริ เวณข้างเคียง
- เอกสารแสดงความรู ้ความชานาญของผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
สาหรับการเก็บรักษา
- เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้และการหุ ม้ ห่ อผูกมัดภาชนะวัตถุอนั ตราย
- เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยวัตถุอนั ตราย เช่น Materials Safety Data Sheet
3.2 กรณี ขอมีไว้ครอบครองเพื่อขนส่ ง มีเอกสารเพิ่มเติม
- แผนที่แสดงที่ต้ งั สถานประกอบการและที่ใช้จอดรถยนต์
- แผนผังแสดงบริ เวณที่ใช้จอดรถยนต์ / และสัญญาเช่า (กรณี เช่า)
- สาเนาการจดทะเบียนผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์รถยนต์ของผูข้ ออนุ ญาต
- หลักฐานการขึ้นทะเบียน / การตรวจสอบแท็งค์ติดตรึ ง ตามประกาศมติ
คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย เรื่ อง การขนส่ งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2545
- ภาพถ่ายรถยนต์แสดงรู ปด้านหน้าและด้านข้าง พร้อมสัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมาย
แสดงคุณสมบัติของวัตถุอนั ตราย ที่ทาการขนส่ งและป้ ายคาว่า “วัตถุอนั ตราย” (ตัวสี
แดง) ตั้งไว้ขา้ งยานพาหนะทั้ง สองข้าง
- ถ่ายภาพแสดงเครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผูข้ บั ขี่และ
อุปกรณ์ระงับอุบตั ิภยั ประจารถ
- แผนมาตรการป้ องกันและควบคุมการเกิดอุบตั ิภยั หรื อเหตุฉุกเฉิ นขณะทาการขนส่ ง
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ขั้นตอนการดาเนินการ

ผูข้ อยืน่ คาขอ วอ.7
ตรวจสอบเอกสาร
เก็บค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรับเรื่ อง
ตรวจสอบ
ออกใบอนุญาต / แจ้งผล
มอบใบอนุญาต

1. ผูป้ ระสงค์จะครอบครองน้ ามันเครื่ องเพื่อเก็บรักษา ขนส่ งขายหรื อใช้ ยืน่ คาขอ วอ.7
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ความครบถ้วนของคาขอฯ และเอกสารประกอบ
3. เก็บค่าธรรมเนียม
- เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนด ตาม พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
4. ลงทะเบียนรับเรื่ อง
- ลงทะเบียนรับเรื่ อง จัดทาแฟ้ มเรื่ อง
5. ตรวจสอบ
- ตรวจความถูกต้องของรายละเอียดคาขอฯ และเอกสารประกอบเรื่ อง
- ตรวจสอบ สถานที่ หรื อยานพาหนะ ตาม
จุดประสงค์ของการขออนุญาต
6. ออกใบอนุญาต / แจ้งผล
- พิมพ์ใบอนุญาต (วอ.8) ผ่านระบบ Internet
- หนังสื อแจ้งให้มารับใบอนุญาต
- อุตสาหกรรมจังหวัดลงนามในใบอนุญาต (วอ.8)
7. มอบใบอนุญาต
- ผูข้ อฯ รับใบอนุญาต
- เก็บแฟ้ มเรื่ องเข้าระบบ
หมายเหตุ จังหวัดมีอานาจอนุญาตเฉพาะน้ ามันเครื่ องใช้แล้วเท่านั้น
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16. การอนุญาตขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้วในบริเวณโรงงาน
(แบบ สก.1) ( ยืน่ ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ )
หลักการ
1. กรณี ผปู ้ ระกอบการมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วในบริ เวณโรงงาน เพิม่ เติมเนื่องจากมีปริ มาณน้อยไม่เพียงพอ ไม่คุม้ ค่าต่อการขออนุญาตนา
ออกนอกโรงงาน สามารถขอขยายระยะเวลาจัดเก็บได้ โดยยืน่ คาขอตามแบบ สก. 1
2. จังหวัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้อนุญาตขยายระยะเวลาในการจัดเก็บ
สิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วในบริเวณโรงงาน (ตามแบบ สก.1) ตามคาสั่ง กรอ.ที่ 113/2551
เรื่ อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด เป็ นผูอ้ นุ ญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.
2548
3. การยืน่ คาขอฯ
- ยืน่ คาขอฯ ที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ต้ งั โรงงาน หรื อ
- ยืน่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
4. เอกสารที่ใช้ยนื่ คาขอ
- คาขออนุญาตขยายระยะเวลา (แบบ สก.1)
- สาเนาใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
- สาเนาบัตรประชาชนกรณี บุคคล
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมสาเนา
บัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนาม
- หนังสื อมอบอานาจ และสาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- มาตรการและวิธีการจัดการกรณี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
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ขั้นตอนการดาเนินการ (กรณียนื่ ผ่านระบบ Internet)
ผูข้ อยืน่ คาขอฯ เข้าระบบฯ

พิจารณาคาขออนุญาต

อนุมตั ิผลการพิจารณา

ผูย้ นื่ ขอฯ ตรวจสอบผล / พิมพ์
หนังสื อแจ้งผล

1. ผูข้ อยืน่ คาขอฯ โดยป้ อนข้อมูลตามแบบ สก. 1 ผ่านระบบ Internet
2. พิจารณาคาขออนุญาต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานฯ Log in เข้า ระบบอนุ ญาตตรวจสอบว่ามีคาขอฯ ค้างการพิจารณาอยูห่ รื อไม่
(กรณี คา้ งระบบจะแจ้ง คาขอรอการพิจารณาตัวอักษรสี แดง)
- พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดคาขอฯ และระยะเวลาที่ขอขยาย พร้อมพิมพ์ชื่อผูพ้ ิจารณาคาขอฯ
3. อุตสาหกรรมจังหวัดอนุมตั ิ
- กรณี อนุมตั ิ ให้พิมพ์ชื่อ อุตสาหกรรมผูอ้ นุ ญาต
4. ตรวจสอบผลและพิมพ์หนังสื อแจ้งผล
- ผูข้ อยืน่ คาขอฯ โดยป้ อนข้อมูลตามแบบ สก. 1
หมายเหตุ
การพิจารณาให้ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บควรคานึงถึง
1. ปริ มาณสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทาการจัดเก็บว่ามีมากหรื อน้อย
2. สถานที่หรื อพื้นที่ในการจัดเก็บมีความเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่ พร้อมตรวจสอบว่ามี
การป้ องกันการรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม หรื อมีมาตรการรองรับกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นอย่างไร
3. ระยะเวลาในการจัดเก็บที่ขอขยายออกไป มีความเหมาะสมหรื อไม่
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวควร Log in เข้าระบบเพื่อ
ตรวจสอบคาขอรอการพิจารณาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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17. การต่ ออายุใบอนุญาตนาสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (ยืน่ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ )
หลักการ
1. ผูป้ ระกอบการสามารถยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตนาสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริ เวณโรงงาน โดยยืน่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. จังหวัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูอ้ นุญาตต่ออายุนาสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงาน ที่ยนื่ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) ตามคาสัง่
กรอ.ที่ 113/2551 เรื่ อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด เป็ นผูอ้ นุ ญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่ ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
3. การยืน่ คาขอฯ
- ยืน่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
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ขั้นตอนการดาเนินการ (กรณียนื่ ผ่านระบบ Internet)
ผูข้ อยืน่ คาขอฯ เข้าระบบฯ
พิจารณาคาขออนุญาต

อนุมตั ิผลการพิจารณา

ผูย้ นื่ ขอฯ ตรวจสอบผล /
พิมพ์หนังสื อแจ้งผล

1. ผูข้ อยืน่ คาขอฯ โดยป้ อนข้อมูลตามแบบ สก. 2 ผ่านระบบ Internet
2. พิจารณาคาขออนุญาต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานฯ Log in เข้า ระบบอนุญาตตรวจสอบว่ามี คาขอ ค้างการพิจารณาอยูห่ รื อไม่
( กรณี คา้ งระบบจะแจ้ง คาขอรอการพิจารณาตัวอักษรสี แดง )
- พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดคาขอฯ ต่ออายุ พร้อมพิมพ์ชื่อ ผูพ้ ิจารณาคาขอฯ
3. อุตสาหกรรมจังหวัดอนุมตั ิ
- กรณี อนุมตั ิ ให้พิมพ์ชื่อ อุตสาหกรรมผูอ้ นุญาต
4. ตรวจสอบผลและพิมพ์หนังสื อแจ้งผล
- ผูย้ นื่ ขออนุญาตสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสื อแจ้งผลการพิจารณาจากระบบ
Internet ได้
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก menu สื บค้นข้อมูล
การพิจารณาต่ออายุใบอนุ ญาตนาสิ่ งปฏิกลู ฯ ต้องคานึงถึง
1. จังหวัดต้องพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตนาสิ่ งปฏิกลู ฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จัดระบบไว้ให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเท่านั้น
2. หากพบว่าสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผขู ้ อยืน่ ขอต่ออายุฯ ออกนอกบริ เวณโรงงานไม่
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งจากที่ได้ตรวจสอบกากับดูแลโรงงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถ
พิจารณาไม่ต่ออายุได้
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวควร Log in เข้าระบบเพื่อ
ตรวจสอบ คาขอรอการพิจารณาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
หมายเหตุ
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ฝ่ ายส่ งเสริมอุตสาหกรรม
จานวน 7 กระบวนงาน
1. การฝึ กอบรมสัมมนาผูป้ ระกอบการ
2. การฝึ กอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการการผลิต
3. การจัดทาแผนและรายงานผล
4. การจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาเป็ น Cluster
5. การจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
6. การให้บริ การปรึ กษาแนะนาเบื้องต้นและการให้บริ การข้อมูลค้านการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
7.

การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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1. การฝึ กอบรมสั มมนาผู้ประกอบการ

สารวจข้อมูลกลุ่มเป้ าหมาย

จัดทารายละเอียดโครงการ

การขออนุมตั ิโครงการ

การจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการฝึ กอบรม/สัมมนา

การฝึ กอบรม/ สัมมนา

สรุ ปผลการฝึ กอบรม

1. สารวจข้อมูลกลุ่มเป้ าหมาย
- ส่ งแบบสอบถามความต้องการฝึ กอบรม
- วิเคราะห์และสรุ ปความต้องการฝึ กอบรม
2. จัดทารายละเอียดโครงการ
- จัดทาโครงการฝึ กอบรม
- ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จดั ฝึ กอบรมในเบื้องต้น
- จัดทากาหนดการฝึ กอบรม
- ทาหนังสื อเชิญวิทยากร หนังสื อประชาสัมพันธ์ หนังสื อเชิญกลุ่มเป้ าหมายพร้อมแบบตอบรับการเข้า
ร่ วมอบรมสัมมนา
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3. การขออนุมตั ิโครงการ
- เขียนโครงการและทาบันทึกเสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ฝ่ ายนโยบายและแผน ดาเนินการ จัดส่ งเอกสาร
4. การเตรี ยมเอกสารประกอบการฝึ กอบรม/ สัมมนา
- สรุ ปรายชื่อผูแ้ จ้งความประสงค์จากแบบตอบรับ
- จัดทาแบบลงทะเบียนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- จัดทาเอกสารประกอบการฝึ กอบรมสัมมนา
- จัดทาเอกสารแบบประเมินผูเ้ ข้าอบรมทั้งก่อนและหลัง
5. การฝึ กอบรม/ สัมมนา
- ประสานจัดเตรี ยมความพร้อมสถานที่ฝึกอบรมสัมมนา
- จัดเตรี ยมสถานที่ อาหาร เครื่ องดื่ม เครื่ องมืออุปกรณ์สาหรับใช้ประกอบการฝึ กอบรมสัมมนา
- จัดเตรี ยมเจ้าหน้าที่เพื่อรับลงทะเบียน
- จัดเตรี ยมพิธีเปิ ดอบรม/ สัมมนา
- จัดเตรี ยมเอกสารเชิญประธานในการกล่าวเปิ ดอบรม/ สัมมนา
- จัดทาคากล่าวเปิ ดอบรม/ คากล่าวรายงาน
- ดาเนิ นการฝึ กอบรมสัมมนาตามกาหนดการ
6. สรุ ปผลการฝึ กอบรม
- จัดทารายงานผลการฝึ กอบรมสัมมนา
- ส่ งใบสาคัญและคืนเงินยืม (ถ้ามี)
- จัดทาหนังสื อตอบขอบคุณวิทยากร
- จัดทาสรุ ปผลการฝึ กอบรม / เสนอ อสจ. เพื่อทราบและลงนามในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

71

2. การฝึ กอบรมสั มมนาเพิม่ ทักษะการผลิต
สารวจข้อมูลกลุ่มเป้ าหมาย

จัดทาโครงการ

ขออนุมตั ิโครงการ

จัดทาเอกสารประกอบการฝึ กอบรม

การเตรี ยมการฝึ กอบรม

ดาเนินการฝึ กอบรมสัมมนาตามกาหนดการ

สรุ ปผลการฝึ กอบรม
1. สารวจข้อมูลกลุ่มเป้ าหมาย
- ก่อนการฝึ กอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรมออกสารวจโดยเดินทางไปพบผูน้ ากลุ่ม/ กลุ่ม
อาชีพเพื่อสอบถามข้อมูล การดาเนินงานของกลุ่ม/ ความต้องการ
- จัดทารายงานผลการยืนยันความต้องการฝึ กอบรม เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
2. จัดทาโครงการ
- จัดทารายละเอียดโครงการฝึ กอบรม
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จดั ฝึ กอบรมในเบื้องต้น
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3. ขออนุมตั ิโครงการ
- เขียนโครงการและรายละเอียดของโครงการ
- ทาหนังสื อแจ้งอาเภอ
- บันทึกเสนอขออนุมตั ิจดั ทาโครงการ
4. จัดทาเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
- ขออนุมตั ิจดั ซื้ อ/ จัดจ้าง
- ทาเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม
- ทากาหนดการฝึ กอบรม
- ทาหนังสื อเชิญวิทยากร
- จัดเตรี ยมแบบตรวจรับพัสดุ เพื่อส่ งมอบให้หวั หน้ากลุ่ม
5. การเตรี ยมการฝึ กอบรม
- ทาหนังสื อส่ งตัววิทยากรเสนอ ผวจ. เพื่อลงนามแจ้งอาเภอ
- จัดเตรี ยมสถานที่ฝึกอบรมและเตรี ยมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- จัดทาบัญชีรายชื่อและแบบลงทะเบียนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
6. ดาเนินการฝึ กอบรมสัมมนาตามกาหนดการ
- ส่ งมอบวัสดุอุปกรณ์และแบบตรวจรับพัสดุผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อ
- ดาเนิ นการฝึ กอบรมสัมมนาตามกาหนดการ
7. สรุ ปผลการฝึ กอบรม
- จัดทาสรุ ปผลรายงานการฝึ กอบรม
- จัดทาหนังสื อส่ งตัววิทยากรกลับต้นสังกัด
- ส่ งใบสาคัญและคืนเงินยืม
- เสนอ อสจ. เพื่อทราบและลงนามในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
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3. การปฏิบัติงานการจัดทาแผนและรายงานผล
จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาเดือน

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน

จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาเดือน

1. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาเดือนของฝ่ าย ตามแบบรายงานแผน/ ผลการปฏิบตั ิงานประจาเดือน
เสนอ อสจ. เพื่ออนุมตั ิแผนประจาเดือน
2. ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน
3. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาเดือน ส่ งรายงานประจาเดือนให้ฝ่ายนโยบายและแผน
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4. การจัดทาฐานข้ อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเพือ่ เตรียมความพร้ อมในการพัฒนาเป็ น Cluster

คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย

การสารวจข้อมูล

การบันทึกข้อมูล

การสัมมนาถ่ายทอดความรู ้หลักการ
Cluster
1. คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
- ที่มีศกั ยภาพพร้ อมสาหรับการพัฒนาทั้งในด้านการตลาดและความสัมพันธ์ซ่ ึ งอาจมีการพบปะ
ติดต่อกันแบบไม่เป็ นทางการ
2. การสารวจข้อมูล ประกอบด้วย
- จัดทาแบบสารวจข้อมูลพื้นฐานคลัสเตอร์
- จัดทาแบบประเมินระดับความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ เบื้องต้น
- ดาเนินการออกสารวจ กลุ่มคลัสเตอร์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของคลัสเตอร์ เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มธุ รกิจหลัก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมสนับสนุน หน่วยงานเฉพาะ
ทาง/สถาบันการศึกษาองค์กร สมาคมหน่วยงานที่สนับสนุนคลัสเตอร์
3. การบันทึกข้อมูล
- นาข้อมูลที่ได้จากการออกสารวจ บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูล Cluster
(สาเร็ จรู ป)
4. การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้หลักการ Cluster ให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย
- โดยดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนงานการฝึ กอบรมสัมมนาผูป้ ระกอบการ
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5. การจัดนิทรรศการและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

คัดเลือกผูป้ ระกอบการและผลิตภัณฑ์

จัดเตรี ยมสถานที่แสดงสิ นค้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์

สรุ ปผล/ รายงานผล

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ เสนอ อุตสาหกรรมจังหวัด ลงนาม และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบทราบ
2. คัดเลือกผูป้ ระกอบการและผลิตภัณฑ์
- ดาเนินการประชุมคัดเลือกกลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของงานแสดงสิ นค้านั้น ๆ และรวบรวมรายชื่ อกลุ่มผูป้ ระกอบการ
เสนอเพื่อพิจารณาจัดทาหนังสื อเชิญผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าพร้อมแบบตอบรับแสดงความ
จานงเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า หนังสื อประชาสัมพันธ์งานแสดงสิ นค้า เสนอ อสจ. ลงนาม
3. จัดเตรี ยมสถานที่และจาหน่าย
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่จดั งานแสดงสิ นค้าตามกาหนดการ สรุ ปผลการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละวัน
4. สรุ ปผล/ รายงานผล
- สรุ ปรายงานและประเมินผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสิ นค้า เสนอ อสจ.เพื่อทราบ
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6. การให้ บริการปรึกษาแนะนาและการใช้ บริการข้ อมูลด้ านการส่ งเสริมอุตสาหกรรม
(ทั้งภายในสานักงานและการให้ บริ การนอกพืน้ ที่ ท้ังภายในสนง.หรื อตามงานนิทรรศการต่ างๆ
ประชาชนผู้ประกอบการมาขอรับบริการทีม่ าใช้ บริการ จนท.ให้ บริการปรึกษาแนะนาและให้ บริการข้ อมูล)

ผูป้ ระกอบการ/ประชาชน

จนท.ฝ.สอให้คาปรึ กษาและให้ขอ้ มูลงานด้านการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

ผูป้ ระกอบการ/ประชาชน/ประเมินความพึงพอใจ

1. ผูป้ ระกอบการ SMEs มาติดต่อที่สานักงานหรื อที่บูชนิ ทรรศการของ สอจ.ขก.
2. เตรี ยมเอกสารข้อมูลวิชาการด้านต่างๆ เช่น การบริ การของกระทรวงอุตสาหกรรมการอบรมสัมมนาของ
หน่วยงานภายในกระทรวง โครงการส่ งเสริ มต่างๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการ
ให้บริ การด้านสถาบันการเงินต่างๆ
3. จนท. ให้บริ การปรึ กษาแนะนาเบื้องต้นและให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ระกอบการ SMEs
4. ผูป้ ระกอบการประเมินความพึ่งพอใจ
5. จัดทาฐานข้อมูลการให้บริ การ
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7. การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ผูผ้ ลิตชุมชน

ตรวจประเมินความพร้อมของผูย้ นื่ คาขอ
ไม่ผา่ น

และตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แจ้งผลการประเมินให้
ผูป้ ระกอบการทราบ

ตรวจสถานที่ผลิตเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ไม่ผา่ น

ส่ งผลิตภัณฑ์ให้หน่วย

จัดส่ งแฟ้ มคาขอให้ สมอ. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

การตรวจติดตามผล มผช.

78

1.

- ผูผ้ ลิตชุมชนยืน่ ขอ มผช.
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. -

ประเมินสถานที่ทาการผลิตเบื้องต้น
- โดยการสัมภาษณ์
- นัดหมายตรวจสถานที่ผลิต
- พิจารณาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
- อสจ.สั่งการให้ ฝ.ส่ งเสริ มฯ ดาเนินการ

3. -

ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
- เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
- ส่ งตัวอย่างให้หน่วยตรวจสอบ
- ลงข้อมูลในระบบ IT เพื่อรับหมายเลขตัวอย่างและกาหนดหน่วยตรวจสอบ

4.

- จัดทารายงานการตรวจสอบสถานที่ผลิต
- จัดทารายงานผลการประเมินสุ ขลักษณะประเภท อาหาร, เครื่ องดื่ม, สมุนไพร ฯ

5.

- จัดส่ งแฟ้ มคาขอให้แก่ สมอ.

6.

- จัดทาแผนตรวจติดตาม
- เตรี ยมการตรวจ
- ตรวจติดตามผลสถานที่ผลิตและสุ่ มตัวอย่าง/ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทารายงานตรวจ/ส่ ง สมอ.
- นาตัวอย่างส่ งตรวจ
- หน่วยตรวจสอบส่ งผลตรวจ
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ฝ่ ายอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
จานวน 27 กระบวนงาน
1.

การขออนุญาตอาชญาบัตรสารวจแร่

2.

การขออนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่

3.

การขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ

4.

การขออนุญาตประทานบัตร

5.

การขอต่ออายุประทานบัตร

6.

การขอใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมือง

7.

การขอโอนประทานบัตร

8.

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน

9.

การขอใบอนุญาตหยุดการทาเหมือง

10. การขอใบอนุญาตทาเหมืองใกล้ทางหลวงหรื อทางน้ าสาธารณะ
11. การขอใบอนุญาตปิ ดกั้นหรื อทาลายทางหลวงหรื อทางน้ าสาธารณะ
12. การขอใบอนุญาตทดน้ าหรื อชักน้ าทางน้ าสาธารณะ
13. การขอใบอนุญาตปล่อยน้ าขุ่นข้นหรื อมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
14. การขอใบอนุญาตนามูลแร่ หรื อมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
15. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่ รายย่อย
16. การขอใบอนุญาตร่ อนแร่
17. การขอใบอนุญาตซื้อแร่
18. การขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่
19. การขอใบอนุญาตมีแร่ ไว้ในครอบครอง
20. การขอใบอนุญาตขนแร่
21. การขอใบอนุญาตแต่งแร่
22. การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
23. การขอใบอนุญาตนาแร่ เข้าในราชอาณาจักร
24. การขอใบอนุญาตส่งแร่ ออกนอกราชอาณาจักร
25. การชาระค่าภาคหลวงแร่
26. การขอผัดชาระค่าภาคหลวงแร่
27. การขอคืนค่าภาคหลวงแร่
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ ายอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขออาชญาบัตรและประทานบัตรสาหรับแร่ ทวั่ ไป
ผูข้ ออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
จะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้
มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
2. มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
3. เป็ นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ (ยกเว้นกรณี ผขู ้ อเป็ นส่ วนราชการหรื อ
1.

รัฐวิสาหกิจ)
ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อบุคคลไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยถูกยกคาขอหรื อถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ
หรื อประทานบัตร เว้นแต่การยกคาขอหรื อการเพิกถอนนั้นพ้นกาหนด 12 เดือนแล้ว นับแต่วนั มีคาสั่งยกคา
ขอหรื อเพิกถอนครั้งสุ ดท้าย หรื อการยกคาขอหรื อการเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผูย้ ื่นคาขอหรื อผูถ้ ูกเพิก
ถอน
7. ไม่เคยต้องโทษฝ่ าฝื นมาตรา 25 หรื อมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วเกิน 12 เดือนในกรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ อ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2. 3. 6. และข้อ 7.
4.

คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรสาหรับแร่ ทองคา
ผูข้ ออาชญาบัต รพิ เ ศษ หรื อ ประทานบัตรส าหรั บ แร่ ท องค าภายในเขตพื้ น ที่ ที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมกาหนด ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้
1. เป็ นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่
2. ไม่เคยถูกยกคาขอหรื อถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตร
พิเศษ หรื อประทานบัตร เว้นแต่การยกคาขอหรื อการเพิกถอนนั้นพ้นกาหนด 12 เดือนแล้ว นับแต่วนั มีคาสั่ง
ยกคาขอหรื อเพิกถอนครั้งสุ ดท้าย หรื อการยกคาขอหรื อการเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผูย้ ื่นคาขอหรื อผูถ้ ูก
เพิกถอน
3. ไม่เคยต้องโทษฝ่ าฝื นมาตรา 25 หรื อมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วเกิน 12 เดือน
4. เป็ นบริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท หรื อมีทุนจดทะเบียนและ
สิ นทรัพย์ที่เป็ นทุนรวมกันไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท
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5. มีเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะสารวจและทาเหมืองแร่ ทองคา
ถ้าผูข้ อไม่มีลกั ษณะครบถ้วนตามข้อนี้ จะต้องมีบริ ษทั อื่นซึ่ งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เชื่อถือ ซึ่ งมีลกั ษณะครบถ้วนตามข้อนี้ และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรื อการจัดการกับผูข้ อ และรับรองที่
จะให้เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์และผูเ้ ชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะสารวจและทาเหมืองแร่ ทองคา
ในกรณี ของผูข้ ออาชญาบัตรพิเศษ หรื อประทานบัตรสาหรับแร่ ทองคานอกเขตพื้นที่ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกาหนด ถ้าเป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึง 7. ทานองเดียวกับกรณี ของผูข้ อ
สาหรับแร่ ทวั่ ไป และต้องมีลกั ษณะตามข้อ 5. ข้างต้นด้วย แต่ถา้ บริ ษทั เป็ นผูข้ อจะต้องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะตามข้อ 3. 6. และ 7. ของหัวข้อสาหรับแร่ ทวั่ ไป และต้องมีลกั ษณะตามข้อ 5. ในหัวข้อนี้ดว้ ย
คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขอใบอนุญาต
ผูข้ อใบอนุ ญาตซื้ อแร่ ใบอนุ ญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ใบอนุ ญาตแต่งแร่ ใบอนุญาตประกอบโล
หกรรม ใบอนุ ญาตนาแร่ เข้ามาในราชอาณาจักร และใบอนุ ญาตส่ งแร่ ออกนอกราชอาณาจักร จะต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
2. มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
3. เป็ นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ (ยกเว้นกรณี ผขู ้ อเป็ นส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ)
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อบุคคลไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยถูกยกคาขอหรื อถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต เว้นแต่การยกคาขอหรื อการเพิกถอนนั้นพ้น
กาหนด 12 เดือนแล้วนับแต่วนั มีคาสั่งยกคาขอหรื อเพิกถอนครั้งสุ ดท้าย หรื อเว้นแต่การยกคาขอหรื อการเพิก
ถอนนั้นมิใช่ความผิดของผูย้ นื่ คาขอหรื อผูถ้ ูกเพิกถอน
ในกรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ อรับใบอนุญาต จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2. 3. 5. และ 6. สาหรับ
ใบอนุ ญาตอื่น ๆ นอกจากใบอนุ ญาตตามที่กล่าวถึงข้างต้น ได้แก่ ใบอนุ ญาตอุปกรณ์ ของการทาเหมือง
ใบอนุญาตขุดหาแร่ รายย่อย ใบอนุญาตร่ อนแร่ ใบอนุ ญาตมีแร่ ในครอบครอง เป็ นต้น ผูข้ อจะต้องมีคุณสมบัติ
เหมือนกันแต่ยกเว้นข้อ 3. กล่าวคือไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
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คุณสมบัติผ้ ขู อใบอนุญาตอืน่ ๆ
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
2. มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
3. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อบุคคลไร้ความสามารถ
4. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เคยถูกยกคาขอหรื อถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต เว้นแต่การยกคาขอหรื อการเพิกถอนนั้นพ้น
กาหนด 12 เดือนแล้วนับแต่วนั มีคาสัง่ ยกคาขอหรื อเพิกถอนครั้งสุ ดท้าย หรื อเว้นแต่การยกคาขอหรื อการเพิก
ถอนนั้นมิใช่ความผิดของผูย้ นื่ คาขอหรื อผูถ้ ูกเพิกถอน
เอกสารทัว่ ไปสาหรับใช้ ประกอบคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่
1. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั และหนังสื อแสดงการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล (กรณี ผขู้ อเป็ นนิติบุคคล)
3. สาเนาหนังสื อรับรองของนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั แสดงรายชื่อกรรมการและผูม้ ีอานาจ
ลงนาม (กรณี ผขู้ อเป็ นนิติบุคคล และสาเนาหนังสื อรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
4. สาเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั (กรณี ผขู้ อเป็ นนิติบุคคล
และสาเนาหนังสื อรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
5. สาเนาหนังสื อมอบอานาจตามแบบที่กาหนด (กรณี มอบหมายให้บุคคลอื่นยืน่ คาขอแทน)
สาหรับเอกสารเฉพาะเพิ่มเติมอื่น ๆ จะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของคาขออนุ ญาตนั้น ๆ ซึ่ งจะได้กล่าวถึง
รายละเอียดในแต่ละหัวข้อของชนิดใบอนุญาต
เอกสารอ้างอิง
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510
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1. การขออนุญาตอาชญาบัตรสารวจแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
จรท. ออกใบอนุญาต
1.
2.

ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอ 1 และยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o เขตพื้นที่ขอสารวจแร่ ตอ้ งไม่เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้าม
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท
5. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
อาชญาบัตรสารวจแร่ เป็ นหนังสื อสาคัญที่ ออกให้เพื่ออนุ ญาตให้สารวจแร่ ภายในพื้นที่ ซ่ ึ งระบุไว้ตามเขต
ปกครองเป็ นอาเภอ ซึ่งเป็ นการอนุญาตที่ไม่ผกู ขาดการสารวจแร่ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่เป็ นผูอ้ อกอาชญา
บัตรสารวจแร่ มีอายุ 1 ปี
ข้อกาหนดในการสารวจแร่ ตามอาชญาบัตรสารวจ
1. ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในอาชญาบัตรสารวจแร่
2. ให้สารวจด้วยวิธีตรวจดูลกั ษณะทางธรณี วทิ ยา ธรณี เคมี และธรณี ฟิสิ กส์เท่านั้น จะขุดหลุมหรื อร่ องสารวจ
หรื อเจาะสารวจเพื่อเก็บตัวอย่างแร่ ไม่ได้
3. การสารวจแร่ ตามอาชญาบัตรประเภทนี้ ไม่ตอ้ งส่งรายงานการสารวจแร่
เอกสารอ้ างอิง
1) ระเบี ย บกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ว่า ด้ว ยการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ อาชญาบัต ร
พ.ศ. 2547
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2. การขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่

ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอฯ

จรท.รวบรวมคาขอพร้อมความเห็น ผวจ. ส่ ง กพร.

กพร. นาเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาเกี่ยวกับ
การขออนุญาตสารวจและทาเหมือง

กพร. เสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่
เพื่อให้ความเห็นชอบ

รวอ. ลงนามออกอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
ผูกขาดสารวจแร่
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1. ผูข้ อกรอกคาขอแบบคาขอ 2 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่แสดงเขตที่ขอสารวจ
o เขตพื้นที่ขอสารวจแร่ ตอ้ งไม่เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ามตาม พ.ร.บ.แร่ และกฎหมายอื่น
o แผนงานวิธีการสารวจแร่ โดยมีนกั ธรณี วทิ ยาหรื อวิศวกรเหมืองแร่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระเงินค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ ฉบับละ 500 บาท
o การใช้เนื้อที่ 5 บาทต่อไร่ ต่อปี
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอดังนี้
5.1 ส่ งแผนงานและวิธีการสารวจแร่ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรื อสานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ตรวจสอบ
5.2 ส่ ง กพร. ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์อาชญาบัตรสารวจแร่
5.3 กรณี ขอสิ ทธิ์ สารวจในเขต สปก. แจ้งผูข้ อเข้าทาประโยชน์ต่อ สปก.
5.4 ส่ งแผนที่แสดงจุดที่ต้ งั ให้ กพร.ตรวจสอบแหล่งอันควรอนุรักษ์
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ รวบรวมคาขอเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็ นของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
7. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เสนอคาขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุ ญาต
สารวจและทาเหมืองแร่
8. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
9. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
เอกสารอ้างอิง
1) ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ ยวกับอาชญา
บัตร พ.ศ. 2547
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3. การขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ดาเนินการคาขอฯ

จรท.รวบรวมคาขอพร้อมความเห็น ผวจ. ส่ง กพร.

กพร. พิจารณาคาขอและข้อเสนอผลประโยชน์พเิ ศษ

กพร.นาเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาเกี่ยวกับ
การขออนุญาตสารวจและทาเหมือง
กพร.เสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่
เพื่อให้ความเห็นชอบ
รวอ. ลงนามออกอาชญาบัตรพิเศษ
ผูกขาดสารวจแร่
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1. ผูข้ อกรอกคาขอแบบคาขอ 3 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o จัดทาแผนที่แสดงเขตที่ขอสารวจ
o เขตพื้นที่ขอสารวจแร่ ตอ้ งไม่เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ามตามพระราชบัญญัติแร่ และกฎหมายอื่น
o แผนงานวิธีการสารวจแร่ โดยมีนกั ธรณี วทิ ยา หรื อวิศวกรเหมืองแร่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระเงินค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o อาชญาบัตรพิเศษ ฉบับละ 1,000 บาท
o การใช้เนื้อที่ 5 บาทต่อไร่ ต่อปี
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอ
5.1 ส่ งแผนงานและวิธีการสารวจแร่ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรื อ
สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ตรวจสอบ
5.2 ส่ ง กพร.ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์อาชญาบัตรผูกขาด
5.3 กรณี ขอสิ ทธิ์ สารวจในเขต สปก. แจ้งผูข้ อเข้าทาประโยชน์ต่อ สปก.
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ รวบรวมคาขอเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็ นของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
7. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาคาขอและข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษ
8. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เสนอคาขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ ยวกับการขอ
อนุญาตสารวจและทาเหมืองแร่
9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
10. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกอาชญาบัตรพิเศษ
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4. การขออนุญาตประทานบัตร
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่รังวัดกาหนดเขตคาขอ ไต่สวนและส่งผล
การรังวัดให้ กพร. ตรวจสอบ

ปิ ดประกาศที่วา่ การอาเภอ/ที่ทาการ อปท.
ตรวจสอบ

แจ้งผูข้ อจัดทารายงาน ฯ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบและรับรองแหล่งแร่ กรณี พ้นื ที่คาขอทับซ้อนพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2
จรท. รวบรวมเรื่ องพร้อมความเห็นของ ผวจ. ไป กพร.
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ขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร
1. ผูข้ อกรอกคาขอแบบคาขอ 7 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตคาขอทาเหมือง ต้องไม่เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ามตามพระราชบัญญัติแร่
และกฎหมายอื่น
o ขึ้นรู ปแผนที่คาขอ
o หลักฐานที่เชื่อได้วา่ พบแร่ หรื อแร่ ชนิดที่ประสงค์จะเปิ ดการทาเหมืองในเขตคาขอ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท ค่ากรอกแบบพิมพ์ ฉบับละ 5 บาท ค่าเขียนแผนที่และสาเนา
ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
o ค่าใช้เนื้อที่ประทานบัตร ไร่ ละ 5 บาท/ปี สาหรับแร่ ดีบุก แร่ ชนิดอื่นไร่ ละ 20 บาท/ปี
o ค่ารังวัดตามความยาวของการรังวัด 10 บาท/ระยะ 40 เมตร
o ค่าไต่สวนเรื่ องละ 100 บาท
o ค่าหลักหมายเขตเหมืองแร่ หลักละ 100 บาท
5. เจ้าหน้าที่นดั ผูข้ อรังวัดกาหนดเขต ไต่สวนและส่ งผลการรังวัดไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เพื่อตรวจสอบ
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จดั ทาประกาศเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อปิ ดประกาศที่อาเภอและที่ทาการกานัน
และแจ้งผลให้ทราบภายใน 40 วัน
7. ทาหนังสื อขอความเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
o ทาหนังสื อขอความเห็นกรมศิลปกร (สานักงานศิลปากรท้องที่)
o ส่ งเรื่ องให้สานักงาน ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเพื่อขออนุ ญาตเข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและตรวจสอบพื้นที่ กรณี เป็ นพื้นที่ป่าไม้
o ทาหนังสื อแจ้ง สานักงานปฏิรูปที่ดินกรณี เป็ นพื้นที่ สปก.
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o แจ้งผูข้ อจัดทาและยื่นรายงานลักษณะธรณี วิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทาเหมือง แจ้ง
ปริ มาณและมูลค่าแร่ รวมทั้งจัดทารายการคานวณอายุประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
และนาเจ้าพนักงานเข้าตรวจสอบสภาพภูมิประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาแผนผังโครงการ
ทาเหมือง
o แจ้งผูข้ อจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
o ตรวจสอบและรับรองแหล่งแร่ กรณี ที่พ้นื ที่คาขอประทานบัตรที่มีพ้ืนที่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
ทับซ้อนกับพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
8. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ รวบรวมเรื่ องพร้ อมความเห็ นของผูว้ ่าราชการจังหวัดไป
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (หลังจากได้รับสาเนาหนังสื อของผูว้ ่าราชการจังหวัดที่รายงาน
กรมป่ าไม้เกี่ยวกับผลการตรวจสอบสภาพป่ า โดยไม่ตอ้ งรอรับแจ้งการอนุญาตจากกรมป่ าไม้)
เอกสารอ้างอิง
1) ระเบีย บกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร่ ว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ ย วกับค าขอ
ประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตรพ.ศ. 2547
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5. การขอต่ ออายุประทานบัตร

ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่รังวัดสอบเขตเหมืองแร่

แจ้งผูข้ อจัดทารายงานประกอบการพิจารณา

จรท. รวบรวมเรื่ องพร้อมความเห็นของ ผวจ. ไป กพร.
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ขั้นตอนการขอต่ ออายุประทานบัตร
1. ผูข้ อกรอกคาขอตามแบบคาขอ 9 และยืน
่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3.
4.

5.
6.

o คาขอ เอกสารประกอบคาขอทั้งหมด
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอและความถูกต้องของเงื่อนไขต่าง ๆ
o ตรวจสอบรายงานการทาเหมืองที่ ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิ บตั ิ ตามแผนผังโครงการทาเหมื องและ
มาตรการป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่รับชาระเงินค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ค่าธรรมเนียมการต่ออายุประทานบัตร แปลงละ 1,000 บาท
o ค่าหนี้สินที่คา้ งชาระตามพระราชบัญญัติแร่ (ถ้ามี)
เจ้าหน้าที่รังวัดตรวจสอบเขตทาเหมือง ตรวจสอบเขตพื้นที่ที่ทาเหมืองแล้วและบริ เวณที่ยงั ไม่มีการทา
เหมือง
แจ้งผูข้ อดาเนินการ
o จัดทารายงานธรณี วทิ ยาแหล่งแร่
o จัดทารายงานแผนผังโครงการทาเหมือง รายการคานวณอายุประทานบัตร และปริ มาณและมูลค่าแร่
o จัดท ารายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมและมาตรการป้ องกันแก้ไ ขส าหรั บ ค าขอต่ ออายุ
ประทานบัตร เพื่อเสนอให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา
o ในกรณี ที่จะทาเหมืองในหรื อใกล้ทางหลวงหรื อทางน้ าสาธารณะในระยะ 50 เมตร ผูข้ อต้องยื่นขอ
อนุญาตจากส่ วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลทางหลวงและทางน้ าสาธารณะ
ในกรณี ขอต่ออายุประทานบัตรในพื้นที่ป่าไม้ ผูข้ อจะต้องแจ้งปริ มาณมูลค่าแร่ ในเขตนั้น และ
ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบสภาพป่ า เมื่อเสร็ จแล้วให้ขอหนังสื อจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ที่รายงานกรมป่ าไม้เกี่ยวกับผลการตรวจสภาพป่ า
o ในกรณี ที่เขตทาเหมืองอยูใ่ นพื้นที่กรรมสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น หรื ออยู่ในที่ดินในการดูแลหรื อพื้นที่หวง
ห้ามของส่ วนราชการ ผูย้ ื่นคาขอจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรื อขออนุ ญาตจากส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
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7.

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่เสนอคาขอพร้อมความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเอกสาร
ประกอบ ไปยัง กรมอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร่ (หลัง จากได้รับ ส าเนาหนัง สื อของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดที่รายงาน กรมป่ าไม้เกี่ยวกับผลการตรวจสอบสภาพป่ า โดยไม่ตอ้ งรอรับแจ้งการอนุ ญาต
จากกรมป่ าไม้)
o กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
แร่ พิจารณาให้เห็นชอบ
o กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร่ เสนอต่อ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร

เอกสารอ้างอิง
1) ระเบี ยบกรมอุ ตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ ยวกับคาขอ
ประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตรพ.ศ. 2547
หมายเหตุ
การขอต่ออายุประทานบัตรผูถ้ ือประทานบัตรจะต้องไม่มีหนี้ สินค้างชาระตาม พ.ร.บ.แร่ และ
ประทานบัตรที่ต่ออายุตอ้ งเคยเปิ ดการทาเหมืองและมีการผลิ ตแร่ รวมทั้งได้ปฏิ บตั ิตามแผนผังโครงการทา
เหมืองและมาตรฐานป้ องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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6. การขอใบอนุญาตรับช่ วงการทาเหมือง
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม
จรท. ออกใบอนุญาต

1. กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด และยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่พร้ อมกับ
แนบเอกสารของผูร้ ับช่วงการทาเหมือง
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอ ความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ น
ื่ คาขอ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. ชาระเงินค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมือง 1,000 บาท
5. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมือง
เอกสารอ้างอิง
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510
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7. การขอโอนประทานบัตร

ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่ทาบันทึกเพิม่ เติม

จรท. รวบรวมเรื่ องพร้อมความเห็นของ ผวจ. ไป กพร.
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1. กรอกคาขอตามแบบคาขอ 11 และยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ น
ื่ คาขอ
o ความถูกต้องของเงื่อนไขต่าง ๆ ในการโอน
o รายงานการทาเหมืองที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิ บตั ิตามแผนผังโครงการทาเหมืองและมาตรการ
ป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าหน้าที่รับชาระเงินค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o การโอนแปลงละ 500 บาท
o ค่าธรรมเนี ยมล่วงหน้าค่าตอบแทนการโอนสิ ทธิ์ ทาเหมืองตามประทานบัตร ในอัตรา
ร้อยละ 3 (การโอนโดยเสน่หาแก่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อผูส้ ื บสันดานของผูโ้ อน
และการรับโอนโดยการตกทอด ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมในค่าตอบแทนการโอนสิ ทธิ์ ทา
เหมือง)
5. จัดทาบันทึกเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการโอนประทานบัตร ได้แก่ บันทึกเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นใน
การขอโอน บันทึกเกี่ยวกับความผิดในหนี้สินของผูโ้ อน
6. เจ้าพนักงานอุ ตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ จัดทาบันทึกและเสนอความเห็ นเกี่ ยวกับการประเมิ น
ค่าตอบแทนการโอนสิ ทธิ์ ทาเหมือง แล้วเสนอเอกสารทั้งหมดพร้อมความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดไปกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ
การโอนประทานบัตรจะทาได้เมื่อรัฐมนตรี สั่งอนุ ญาต และผูถ้ ือประทานบัตรจะต้องไม่มีหนี้ สิน
ค้างชาระตามพระราชบัญญัติแร่ และประทานบัตรที่จะขอโอนได้จะต้องเคยเปิ ดการทาเหมืองและมีการผลิต
แร่ รวมทั้งได้ปฏิบตั ิตามแผนผังโครงการทาเหมืองและมาตรการป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ยกเว้ น
ในกรณี การโอนโดยการตกทอดและการโอนโดยเสน่หา
เอกสารอ้างอิง
1) ระเบี ย บกรมอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร่ ว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ ย วกับค าขอ
ประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตรพ.ศ. 2547
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8. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่ หิน
ผูข้ อยืน่ คาขอ
จนท. ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบสถานที่ต้ งั /แผนผังการติดตั้งเครื่ องจักร

แจ้งอาเภอ/อปท. พิจารณาให้ความเห็น
เสนอ กพร./ สรข. ให้ความเห็น
เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด/ กพร. ออกใบอนุญาต
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี
1. กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด และยื่นคาขอต่ออุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่โรงโม่หิน พร้อมกับ
แนบเอกสารประกอบคาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารประกอบคาขอรับใบอนุญาต
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ต้ งั โรงงาน ลักษณะอาคารโรงงาน และแผนผังการติดตั้ง
เครื่ องจักรให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และจัดทารายงานการตรวจสอบ
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ทาบันทึกเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อลงนามในหนังสื อถึงอาเภอท้องที่ และ
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นประกอบคาขออนุญาต
5. จังหวัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาขอรับใบอนุ ญาต ไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เพื่อให้วศิ วกรเหมืองแร่ ของฝ่ ายเหมืองหิ นและโรงโม่หิน ตรวจสอบความถูกต้อง
6. สรุ ปเรื่ องเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดออกใบอนุ ญาตกรณี กาลังเครื่ องจักรไม่เกิน 500 แรงม้า หรื อเสนอ
เรื่ องไป กพร. เพื่ออนุญาตกรณี กาลังเครื่ องจักรเกิน 500 แรงม้า
เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. คาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 127/2539 เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการขออนุ ญาตประกอบ
กิจการโรงงานโม่ บด หรื อย่อยหิ นตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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9. การขอใบอนุญาตหยุดการทาเหมือง
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอ 16 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o บันทึกชี้แจงเหตุผลขอหยุดการทาเหมือง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
5. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
เอกสารอ้างอิง
1.กฎกระทรวงฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510
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10. การขอใบอนุญาตทาเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางนา้ สาธารณะ

ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 17 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่แสดงการทาเหมืองหรื อทางน้ าสาธารณะ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
5. ขอความเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
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11. การขอใบอนุญาตปิ ดกั้นหรือทาลายทางหลวงหรือทางนา้ สาธารณะ
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1.
2.
3.
4.

กรอกคาขอตามแบบคาขอ 18 และ ยืน่ คาขอ
เจ้าพนักงานตรวจสอบคาขอ เอกสารแผนที่แสดงเขตที่จะขอ และคุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่รับชาระเงินค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาตฉบับละ 200 บาท
5. ขอความเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุญาต
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12. การขอใบอนุญาตทดนา้ หรือชักนา้ ทางนา้ สาธารณะ
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
รังวัดตรวจสอบ
ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. กรอกคาขอในแบบคาขอ 19 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่และวิธีการทดน้ าหรื อชักน้ า
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าหน้าที่รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
o ทดน้ าหรื อชักน้ าอัตรา 50 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อปี
o ค่ารังวัด 10 บาทต่อระยะ 40 เมตร
5. เจ้าหน้าที่รังวัดตรวจสอบพื้นที่ตามคาขอ
6. ขอความเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น
7. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุ ญาต
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13. การขอใบอนุญาตปล่อยนา้ ขุ่นข้ นหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

จรท. ส่งคาขอและเอกสารให้ กพร. พิจารณา

กพร.นาเสนอ รวอ. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 22 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็ นในการปล่อยน้ าขุ่นข้นหรื อมูลดินทราย
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
5. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคาขอไว้ดาเนินการเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ ส่ งคาขอพร้อม
เอกสาร ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา
6. อธิ บดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นาเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อออกใบอนุญาต
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14. การขอใบอนุญาตนามูลแร่ หรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบการนามูลแร่ หรื อมูลดินทราย

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 23 และยื่นคาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
o บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็ นที่จะต้องนามูลแร่ หรื อมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 400 บาท
5. ตรวจสอบการนามูลแร่ หรื อมูลดินทรายออกนอกเขต
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุญาต
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15. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่ รายย่ อย
ผูข้ อยืน่ คาขอ ณ ที่วา่ การอาเภอท้องที่พร้อมชาระค่าธรรมเนียมคาขอและค่าใบอนุญาต

อาเภอท้องที่ส่งเรื่ องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
กรณี ไม่ถูกต้องส่ง
เรื่ องกลับอาเภอ
ท้องที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ ผูย้ นื่ คาขอ
จดทะเบียนคาขอ จัดทาแผนที่แสดงเขตคาขอและส่ งคาขอเข้าสู่ การ

หน่วยงานรัฐผู ้

กรณี ตอ้ งขอใช้ที่ดิน

ควบคุมดูแลที่ดิน

จากหน่วยงานรัฐ

พิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุญาต
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1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบค าขอที่ 26 และยื่นคาขอต่อนายอาเภอท้องที่ ที่ มีภูมิลาเนาอยู่พ ร้ อมเงิ น
ค่าธรรมเนียมคาขอและค่าใบอนุญาต
2. นายอาเภอส่ งเรื่ องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o รู ปถ่ายครึ่ งตัวหน้าตรงของผูข้ อ ขนาด 3 X 4 ซม.
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
4. เจ้าหน้าที่จดทะเบียนคาขอ จัดทาแผนที่คาขอ และส่ งคาขอเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการ
5. คณะกรรมการพิจารณาคาขอและส่ งเรื่ องกลับ
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
การขุ ด หาแร่ ร ายย่ อ ยให้ ก ระท าได้ทุ ก จัง หวัด โดยให้ ก ระท าได้เ ฉพาะแร่ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง กาหนดวิธีการขุดแร่ รายย่อยและการร่ อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุ ญาต การออก
ใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตขุดหาแร่ รายย่อยและใบอนุญาตร่ อนแร่ พ.ศ. 2552
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16. การขอใบอนุญาตร่ อนแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ
นายอาเภอท้องที่ตรวจสอบให้ความเห็นพร้อมส่ งเรื่ องให้ จรท.ท้องที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับชาระค่าธรรมเนียม
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
นาเรื่ องเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็น
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 26 และยืน่ คาขอต่อนายอาเภอท้องที่ที่มีภูมิลาเนาอยู่
2. นายอาเภอท้องที่ตรวจสอบให้ความเห็นเบื่องต้นพร้อมส่ งเรื่ องให้ จรท.ท้องที่
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o รู ปถ่ายครึ่ งตัวหน้าตรงของผูข้ อ ขนาด 3 X 4 ซม.
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนี ยม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนี ยมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 20 บาท
5. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอจรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
6. รวบรวมเรื่ องคาขอนาเข้าเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
7. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
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หมายเหตุ
1 . ใ บ อ นุ ญ า ต ร่ อ น แ ร่ อ อ ก ใ ห้ ไ ด้ ทั่ ว ทุ ก จั ง ห วั ด เ ฉ พ า ะ ก า ร ขุ ด ห า แ ร่
................................................................. ตามที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวงฉบับ ที่ พ.ศ. 2552 เรื่ อ ง
...............................................และระเบียบ กพร. พ.ศ. 2552 เรื่ อง........................
2. ใบอนุญาตร่ อนแร่ มีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ออก
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17. การขอใบอนุญาตซื้อแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่/รายงาน
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต
1.
2.

3.
4.

5.
6.

ผูข้ อกรอกแบบคาขอ 28 และยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
o ความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o ตรวจแผนที่แสดงจุดที่ต้ งั สถานที่ซ้ื อแร่
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับชาระเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ และรายงานผลการตรวจสอบสถานที่
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุ ญาต และแจ้งร้านรับซื้ อแร่ เวียนให้ทุก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทราบ
(โดยกาหนดสถานที่ซ้ื อแร่ และเงื่อนไขในใบอนุญาต)
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หมายเหตุ
การซื้อแร่ เป็ นการรับโอนแร่ จากบุคคลอื่นในทุกลักษณะนอกจากการตกทอดทาง
มรดก ผูซ้ ้ื อแร่ เพื่อประกอบธุ รกิ จจะต้องได้รับใบอนุ ญาตซื้ อแร่ จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
ยกเว้นการซื้ อแร่ ในกรณี ต่อไปนี้
1. การซื้ อแร่ จากผูร้ ับใบอนุญาตขุดหาแร่ รายย่อย
2. การซื้ อโลหะที่ได้จากโลหกรรม
3. การซื้ อแร่ ตามชนิดและสภาพของแร่ ที่แต่งจนสามารถนาไปผสมกับวัตถุอื่น หรื อ

นาไปประกอบกิจการสาเร็ จรู ปได้ตามที่อธิ บดีกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ใบอนุ ญาตซื้ อแร่ มี
อายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ออก
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18. การขอใบอนุญาตตั้งสถานทีเ่ ก็บแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 30 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่แสดงที่ต้ งั สถานที่เก็บแร่
o แผนผังแสดงการเก็บแร่
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับชาระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ เก็บแร่ เจ้าหน้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
ลงนามออกใบอนุญาต และแจ้งร้านรับซื้ อแร่ เวียนให้ทุก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทราบ
หมายเหตุ
ผูร้ ับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูถ้ ือประทานบัตร หรื อผูร้ ับช่วงการทาเหมือง ซึ่ งต้องการจะเก็บแร่ ที่ได้จากการทาเหมืองไว้
นอกเขตเหมืองแร่
2. เป็ นผูร้ ับใบอนุญาตซื้ อแร่ ซึ่ งต้องการจะเก็บแร่ ที่ซ้ื อไว้นอกสถานที่ซ้ื อแร่
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19. การขอใบอนุญาตมีแร่ ไว้ ในครอบครอง
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

จรท. ตรวจสอบประเภทและที่มาของแร่
สถานที่เก็บ

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 31 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่แสดงจุดที่ต้ งั สถานที่เก็บแร่ ไว้ในครอบครอง
o ประเภทและที่มาของแร่
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
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4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o ประเภทของแร่ และที่มาของแร่
o สถานที่ เก็บแร่ และลักษณะการเก็บแร่ กรณี แร่ ที่ยงั ไม่ผ่านการแต่งแร่ ตอ้ งส่ งตัวอย่างแร่ ไป
วิเคราะห์
ทางเคมี และฟิ สิ ก ส์ และหากเป็ นแร่ นอกเหนื อจากประเภทที่ กาหนดไว้จะต้องส่ ง ตัวอย่า งแร่ ไ ปวิเคราะห์
พร้อมทั้งบันทึกการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นจากอธิ บดี
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
(โดยระบุสถานที่เก็บแร่ ในครอบครองและเงื่อนไขในการปฏิบตั ิ)
หมายเหตุ
ประเภทของแร่ ที่สามารถขอใบอนุญาตมีแร่ ไว้ในครอบครองได้
1. แร่ ที่ได้จากการทาเหมืองตามประทานบัตร แต่ประทานบัตรนั้นหมดอายุแต่ไม่ได้ขอต่อ
อายุ หรื อขอต่ออายุแต่พน้ กาหนด 180 วัน นับแต่วนั สิ้ นอายุประทานบัตร
2. แร่ ที่ได้รับอนุญาตให้ขนมาเก็บไว้ในสถานที่เก็บแร่ ตามใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ แต่
ใบอนุญาตนั้นหมดอายุและไม่ได้ยนื่ ขอใหม่ หรื ออยูร่ ะหว่างการต่ออายุ
3. แร่ ในสถานที่ซ้ื อแร่ แต่ใบอนุญาตซื้ อแร่ น้ นั หมดอายุและไม่ได้ยนื่ ขอต่ออายุ หรื ออยู่
ระหว่างการต่ออายุ
4. แร่ ที่ได้รับอนุญาตให้ขนมาแต่งแร่ หรื อประกอบโลหกรรม แต่ใบอนุญาตแต่งแร่ หรื อ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมนั้นหมดอายุและไม่ได้ขอต่ออายุ
5. แร่ พลอยได้จากการแต่งแร่ ที่ได้รับอนุญาต
6. แร่ คุณภาพต่าหรื อแร่ พลอยได้ หรื อแร่ อื่นนอกเหนือจากข้อ 1. ถึง 5. ต้องขอความ
เห็นชอบจากอธิ บดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
7. ในการครอบครองแร่ กรณี พิเศษเฉพาะราย ตามนัยมาตรา 105(10) จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอธิ บดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตมีแร่ ไว้ในครอบครอง ซึ่ งจะมีอายุเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ออก
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20. การขอใบอนุญาตขนแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียมและค่าภาคหลวงแร่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิดแร่ /ปริ มาณแร่

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต
1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 32 และยืน
่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o หลักฐานการชาระค่าภาคหลวงแร่ หรื อหลักฐานการประกันค่าภาคหลวงแร่ หรื อหลักฐานการ
อนุญาตให้ผดั ชาระค่าภาคหลวงแร่ ที่จะขอขน
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอจรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาตตามแบบแร่ 24 ฉบับละ 20 บาท
o ใบอนุญาตตามแบบแร่ 24 ฉบับละ 5 บาท
o เจ้าหน้าที่รับชาระค่าภาคหลวงแร่ ที่ขอขน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิดและปริ มาณแร่ ที่ขออนุญาต
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
(โดยระบุเงื่อนไขในการขนแร่ )
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หมายเหตุ
1. เงื่ อนไขในการขนแร่ ใบอนุ ญาตจะมี อายุตามความเหมาะสมกับระยะทางขนแร่ ไปยัง
ปลายทาง
รายละเอียดที่ตอ้ งระบุในคาขอใบอนุญาตขนแร่
1.1 ชนิด สภาพ จานวน และน้ าหนักของแร่ ที่จะขน
1.2 สถานที่ตน้ ทางที่ขนแร่ มา เช่น เขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ สถานที่ซ้ื อแร่ เขตโลหกรรม
1.3 พาหนะที่ใช้ขนแร่
1.4 เส้นทางการขนแร่
1.5 สถานที่พกั ระหว่างทาง
2. ……………………………………………………………….
3……………………………………………………….
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21. การขอใบอนุญาตแต่ งแร่
ผูข้ อยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่ดิน/ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/รังวัดเขตแต่งแร่
ส่ งแผนงานและกรรมวิธีแต่งแร่ ให้ กพร./สรข. ตรวจสอบและพิจารณา
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต
1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 34 และยืน
่ คาขอ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่แสดงเขตแต่งแร่
o แผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่
1. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอจรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับชาระค่าธรรมเนียม
2.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o สภาพที่ดินในเขตแต่งแร่
o ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ
o รังวัดพื้นที่เขตแต่งแร่
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4. ส่ งแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรื อ สานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ตรวจสอบและพิจารณา
5. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
การแต่ งแร่ เป็ นการกระทาให้แร่ สะอาด หรื อเพื่อให้แร่ ที่ปนกันอยูต่ ้ งั แต่สองชนิ ดขึ้นไปแยกออก
จากกัน และรวมถึงการบดแร่ หรื อคัดขนาดแร่ จะแบ่งวิธีการแต่งแร่ ออกเป็ น 2 หมวด คือ
หมวด 1 ประกอบด้วย การย่อยแร่ บดแร่ หรื อคัดขนาดแร่ ที่ใช้สินแร่ ไม่เกิน 25 ตันต่อวัน
และการล้างแร่ ดว้ ยน้ า การเลือกแร่ ดว้ ยมือ การแยกแร่ โดยอาศัยความถ่วงจาเพาะ (เช่น ใช้รางล้างแร่ จิ๊ก
โต๊ะแยกแร่ หรื อไซโคลน เป็ นต้น) การแยกแร่ ด้วยแม่เหล็ก หรื อการแยกแร่ ด้วยไฟฟ้ าสถิ ต หรื อ
ไฟฟ้ าแรงสู ง ซึ่งเจ้าหน้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ออกใบอนุญาต
หมวด 2 ประกอบด้วย การย่อยแร่ บดแร่ หรื อคัดขนาดแร่ ที่ใช้สินแร่ เกิน 25 ตันต่อวัน และ
การลอยแร่ หรื อใช้วิธีการทางเคมี หรื อวิธีการอื่นที่อธิ บดีเห็นชอบ จะต้องขอความเห็นชอบจากอธิ บดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ก่อนออกใบอนุญาต
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22. การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

รับชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่ดิน/ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม/รังวัดเขต
โลหกรรม

ส่งแผนงานและกรรมวิธีแต่งแร่ ให้ กพร./สรข. ตรวจสอบ
และพิจารณา

รวบเรื่ องส่งให้ กพร. พิจารณาอนุญาต
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1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 35 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o แผนที่แสดงเขตโลหกรรม
o แผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม
o ประเภทของการประกอบโลหกรรมในความควบคุม
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอจรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
1.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o สภาพที่ดินในเขตโลหกรรม
o ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
o รังวัดพื้นที่เขตโลหกรรม
6. ส่ ง แผนผัง และกรรมวิธี ป ระกอบโลหกรรมให้ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร่ หรื อ
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ เ ขต ตรวจสอบและพิ จ ารณาเจ้า พนั ก งาน
อุ ตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ ลงนามส่ งค าขอพร้ อมเอกสารไปกรมอุ ตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เพื่อตรวจสอบ
7. รวบรวมเรื่ องส่ งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาอนุญาต
หมายเหตุ
กรณี การประกอบโลหกรรมมีกาลังผลิตตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ จะต้องมีรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีกาลังผลิต 100 ตัน
ต่อวัน อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรื อหลอมโลหะขนาดตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน
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23. การขอใบอนุญาตนาแร่ เข้ าในราชอาณาจักร
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนัก/เก็บตัวอย่างแร่
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต

1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 37 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o หลักฐาน ใบสั่ง ซื้ อแร่ ใบขนสิ นค้าและแบบแสดงรายการค้า ใบส่ งของและบันทึ ก แสดง
เหตุผลความจาเป็ นในการนาแร่ เข้า
o ชนิดของแร่ ที่อยูใ่ นการควบคุมการนาเข้า
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนน้ าหนัก เก็บตัวอย่างแร่ ส่งวิเคราะห์หาคุณภาพแร่ ที่นาเข้า
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
การนาแร่ เข้าในราชอาณาจักรจะต้องเป็ นแร่ ควบคุม ตามนัยมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.2510 โดยจะต้องกาหนดชนิดแร่ สภาพ และปริ มาณที่จะต้องอยูใ่ นการควบคุม
121

24. การขออนุญาตส่ งแร่ ออกนอกราชอาณาจักร
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ
รับชาระค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนัก/เก็บตัวอย่างแร่
จรท. ลงนามออกใบอนุญาต
1. ผูข้ อกรอกคาขอในแบบคาขอที่ 38 และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o หลักฐานการซื้ อขายแร่ ที่ขอส่ งแร่ ออก หรื อหลักฐานอื่นที่ทาให้ตอ้ งส่ งแร่ ออก
o ชนิดของแร่ ที่อยูใ่ นการควบคุมการส่ งออก
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคาขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับชาระค่าธรรมเนียม
4.1 คาขอ ฉบับละ 20 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
o ใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนน้ าหนัก เก็บตัวอย่างแร่ ส่งวิเคราะห์หาคุณภาพแร่ ที่ขอส่ งออก
6. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ลงนามออกใบอนุญาต
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25. การชาระค่ าภาคหลวงแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

รับจดทะเบียนคาขอไว้ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่คานวณค่าภาคหลวง

รับชาระค่าภาคหลวงแร่

1. ผูข้ อกรอกคาขอชาระค่าภาคหลวงแร่ และยืน่ คาขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
o คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
o คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
o ชนิดและสภาพของแร่
o วัตถุประสงค์และวิธีการขนแร่
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าหน้าที่คานวณค่าภาคหลวงแร่ ตามจานวนที่ยนื่ ขอ โดยตรวจสอบจากการประกาศราคาค่าภาคแร่
รายวัน หรื อจานวนที่แท้จริ งจากการตรวจสอบ
5. เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าภาคหลวงแร่ และออกใบเสร็ จรับเงินเป็ นหลักฐาน
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หมายเหตุ
ผูถ้ ือประทานบัตร ผูร้ ั บใบอนุ ญาตซื้ อแร่ ผูค้ รอบครองแร่ อื่นที่ ได้จากการแต่งแร่ หรื อผู้
ประกอบโลหกรรม จะต้องชาระค่าภาคหลวงแร่ ตามพระราชบัญญัติพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ต้องชาระค่าภาคหลวงแร่ สาหรับแร่ ที่กาหนดไว้ในประทานบัตร รวมทั้งแร่ อื่นที่เป็ นแร่ เจือปนหรื อผล
พลอยได้จากการทาเหมือง ให้ครบถ้วนตามปริ มาณแร่ ก่อนที่จะขนแร่ ออกจากเขตเหมืองแร่
2. ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุ ญาตซื้ อแร่ ได้ซ้ื อแร่ จากผูร้ ับใบอนุ ญาตร่ อนแร่ ต้องชาระค่าภาคหลวงแร่ สาหรับ
ที่ซ้ื อในเดือนที่แล้วมา ภายในวันที่หา้ ของเดือนถัดมา
3. ในกรณี ที่ผถู้ ือประทานบัตร หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตซื้ อแร่ ที่ซ้ื อแร่ จากผูร้ ับใบอนุ ญาตร่ อนแร่ ขนแร่ ไป
ยังเขตแต่งแร่ หรื อเขตโลหกรรมของตนเอง รวมถึ งเขตแต่งแร่ หรื อเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นซึ่ ง
อธิบดีให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลดังกล่าวจะขอผัดการชาระค่าภาคหลวงแร่ ไว้ก่อนจนกว่าจะแต่งแร่
หรื อประกอบโลหกรรมนั้นจนแล้วเสร็ จก็ได้ แต่ตอ้ งวางเงินประกัน หรื อจัดให้ธนาคารเป็ นผูค้ ้ า
ประกันการชาระค่าภาคหลวงแร่ ไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
4. ในกรณี ที่นาแร่ มาแต่งและได้แร่ อย่างอื่นด้วยจะต้องชาระค่าภาคหลวงแร่ สาหรับแร่ ที่แต่งได้ พร้อม
กับการขออนุญาตมีแร่ ไว้ในครอบครอง
5. ในกรณี ที่ตะกรันมีแร่ ชนิดอื่นที่ยงั ไม่ได้ชาระค่าภาคหลวงแร่ มาก่อนเจือปนอยู่ ผูป้ ระกอบโลหกรรม
จะต้องจ่ายเงินชาระค่าภาคหลวงแร่ สาหรับแร่ ที่เจือปนตามปริ มาณที่คานวณได้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะ
ขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม
6. ในกรณี ที่มีการซื้ อขายแร่ ที่ตกเป็ นของแผ่นดินหรื อแร่ จากการประมูล จะต้องชาระค่าภาคหลวงแร่
พร้อมกับการขออนุญาตมีแร่ ไว้ในครอบครอง
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26. การขอผัดชาระค่ าภาคหลวงแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

จัดทาหนังสื อค้ าประกัน

จนท. รับคาขอไว้ดาเนินการ

จรท. ลงนามอนุญาต

1. ยืน่ คาขอตามแบบที่กาหนดต่อเจ้าพนักงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูข้ อจัดให้ธนาคารทาหนังสื อค้ าประกันการชาระค่าภาคหลวงแร่ ที่ขอผัด โดยใช้แบบหนังสื อค้ า
ประกันตามที่กาหนด
4. เจ้าหน้าที่รับคาขอไว้ดาเนินการ
5. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ เป็ นผูพ้ ิจารณาคาขอ โดยจะอนุญาตให้ผดั การชาระ
ค่าภาคหลวงแร่ ได้ครั้งละไม่เกินระยะเวลา

125

27. การขอคืนค่ าภาคหลวงแร่
ผูข้ อยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รับคาขอไว้ดาเนินการ
จรท. ส่ งเรื่ องไป กพร.
กพร.พิจารณาเรื่ อง
รวอ. ลงนามอนุญาต
คืนเงินค่าภาคหลวงแร่
1. ยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบคาขอ และหลักฐานชาระค่าภาคหลวงแร่
o หลักฐานการเป็ นผูใ้ ช้แร่ ภายในประเทศเพื่อพลังงาน ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
o สถานประกอบการ แบบแสดงรายการการค้าที่รับรองโดยกรมสรรพากร
o ใบอนุญาตขนแร่ หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าแร่ ดงั กล่าวได้มาจากประทานบัตร
o ใบเสร็ จรับเงินค่าภาคหลวงแร่
o รายการแสดงปริ มาณการใช้แร่ ดังกล่าวในแต่ละวัน และแร่ ที่คงเหลือ
3. รับคาขอไว้ดาเนินการ
4. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่
5. ส่ งเรื่ องให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา
6. เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามอนุญาต
7. เจ้าหน้าที่คืนเงินค่าภาคหลวง
หมายเหตุ
1. การคืนค่าภาคหลวงแร่ จะถูกกาหนดไว้ที่อตั ราร้อยละ 25 ของค่าภาคหลวงแร่ ที่ได้ชาระไว้
2. วิธีการจ่ายคืนเงินค่าภาคหลวงจะเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของกระทรวงการคลัง
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