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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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

33

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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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

45

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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