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กลุ่มนโยบายและแผนงาน
จำนวน 12 กระบวนงาน
1. การจัดทำแผนและติดตามประเมินผล
2. การรับ - ส่งเอกสาร
3. การจัดเก็บและทำลายเอกสาร
4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5. การดำเนินการทางวินัย
6. การรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
7. การรับค่าธรรมเนียมประเภทรายได้ค่าปรับและเงินฝากคลัง
8. การจ่ายเงิน
9. การซื้อ / การจ้าง
10. การเบิกจ่ายและจำหน่ายพัสดุ
11. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนและการรายงานผล
12. การจัดประชุม
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1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี / จัดทำสำเนา
นำเตรียมการประชุม

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

อนุมัติแผน / สั่งการ

1. แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจำปี / จั ด ทำสำเนา
นำเตรียมการประชุม
- นำแผนงาน/โครงการประจำปีจาก อก./จังหวัด
- สำเนาแจ้งทุกกลุ่มงานเตรียมการประชุมจัด ทำ
แผนการปฏิบัติการ
- งานประจำปี
2. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
3. อนุมัติแผน / สั่งการ
- เสนออุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
- สั่งการให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบแต่ล ะโครงการ
ดำเนินการตามแผน

การติดตามประเมินผล

จัดทำแผนการติดตามผลประเมิน

รวบรวม/วิเคราะห์ผล

สรุป / รายงานผล

1.จัดทำแผนการติดตามผล
- นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน นำแผนงาน /
โครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตามแผน
ปฏิบัติงานประจำปีมาศึกษาเพื่อวางแผนการติดตาม
2.รวบรวม/วิเคราะห์ผล
- รวบรวมรายงานผลการด่า เนินงานทุกโครงการ
จากกลุ่มต่าง ๆ
- ประเมินผลโครงการเปรียบเทียบ แผน /ผล
- วิเคราะห์โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
3. สรุป / รายงานผล
- สรุปรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ประจำปี
- ส่งรายงานกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเอกสาร
รับเรื่อง/แยกประเภทเอกสารลับนำส่งนายทะเบียน

ตรวจสอบ/ลงทะเบียนรับเรื่อง/จัดแฟ้มนำเสนอ

พิจารณาสั่งการ

1. รับเรื่อง/แยกประเภทเอกสารลับนำส่งนายทะเบียน
- เจ้าหน้าที่ธุรการรับเอกสาร
- แยกประเภทเอกสารลับนำส่งนายทะเบียน
2. ตรวจสอบ/ลงทะเบียนรับเรื่อง/จัดแฟ้มนำเสนอ
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
- ลงทะเบียนรับเรื่อง
- จัดแฟ้มนำเสนอ
3. พิจารณาสั่งการ
- นำเสนออุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาสั่งการ
4. บันทึกการสั่งการ/ นำส่ง
- บันทึกการสั่งการ/ บันทึกการสั่งการในสมุดทะเบียน
- นำส่งผู้ที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกการสั่งการ/ นำส่ง
การปฏิบัติงานการส่งเอกสาร
รับเรื่อง/ตรวจสอบ/ลงทะเบียนส่งเรื่อง

บันทึกการจัดส่ง / นำส่งไปรษณีย์ /นำส่งผู้รับ

1. รับเรื่อง/ตรวจสอบ/ลงทะเบียนส่งเรื่อง
- เจ้าหน้าที่ธุรการรับเรื่องจากกลุ่มงานต่าง ๆ
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
- ลงทะเบียนส่งเรื่อง
2. บันทึกการจัดส่ง / นำส่งไปรษณีย์ /นำส่งผู้รับ
- บันทึกการจัดส่งเอกสาร
- นำส่งไปรษณีย์ /นำส่งหน่วยงานผู้รับโดยตรง
- จัดเก็บสำเนาใบนำส่งเข้าระบบ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสาร
กำหนด รหัสเอกสาร

บันทึก / จัดเก็บ

1. กำหนด รหัสเอกสาร
- กลุ่มนโยบายและแผนงานกำหนดรหัสเอกสาร
หมวดใหญ่ หมวดย่อย ในการจัดเก็บ
และกำหนดแฟ้ม เอกสาร
2. บันทึก / จัดเก็บ
- เจ้าหน้าที่ธุรการจัดเก็บเอกสารเข้าตามแฟ้ม
- บันทึกบัญชีคุมเอกสาร
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การปฏิบัติงานการทำลายเอกสาร
สำรวจ/ทำบัญชี/ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาหนังสือที่ขอทำลาย

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนังสือ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการ/รายงานผล
การตรวจสอบเอกสารขอทำลาย

จัดทำหนังสือถึงกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
เพื่อขอทำลายหนังสือประจำปี

รับแจ้งผลให้ทำลาย คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ทำลายหนังสือ

1. สำรวจ/ทำบัญชี/ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาหนังสือที่ขอทำลาย
- เจ้าหน้าที่ธุรการสำรวจเอกสารประจำปีจัดทำบัญชี
เอกสารขอทำลายประจำปี
- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
หนังสือที่ขอทำลาย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนังสือ
ขอทำลาย
- อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณานำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
3. คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
4. ตามบัญชีเอกสารขอทำลาย พร้อมรายงาน
5.จัดทำหนังสือถึงกองจดหมายเหตุ แห่งชาติ
เพื่อขอทำลายหนังสือประจำปี
- รับแจ้งผลให้ทำลาย คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ทำลายหนังสือ
- เมื่อได้รับแจ้งผลให้ทำลายหนังสือได้หรือพ้น
กำหนด 60 วัน
- หลังจากขอทำลาย ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ทำลายหนังสือประจำปี
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ลูกจ้างประจำ)
จัดทำร่างประกาศรับสมัคร และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนำเสนอ ผวจ.

ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ดำเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศผล/บรรจุแต่งตั้ง

1. จัดทำร่างประกาศรับสมัคร และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ธุรการร่างประกาศรับสมัครตามอัตรา
ตำแหน่งว่าง ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก นำเสนอผวจ. ให้ความเห็นชอบ
2. ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์
- ปิดประกาศสอบคัดเลือก ณ สำนักงานฯ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสำนักงานจังหวัด
3. รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
- รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อครบกำหนด
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
4. ดำเนินการสอบคัดเลือก
- ดำเนิ นการสอบคั ดเลื อก ตามระเบี ยบกระทรวงคลั ง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ
5. ประกาศผล/บรรจุแต่งตั้ง
- จัดทำร่างคำสั่งบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
- ร่างหนังสือแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ลงนาม

หมายเหตุ กรณีลูกจ้างชั่วคราวดำเนินการตามขั้นตอน จะใช้วิธีคัดเลือกโดยอนุโลม
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย
1. รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สอบข้อเท็จจริง / รายงานผล

ตั้งคณะทำงานการสอบสวนวินัย

ดำเนินการสอบสวนวินัย / สรุปรายงานผล

พิจารณาคำสั่งลงโทษ/แจ้งผล

- อุตสาหกรรมจังหวัดรับเรื่อง กล่าวหา ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย หากพิจารณาเบื้องต้นมเหตุอั น
สงสัยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
3. สอบข้อเท็จจริง / รายงานผล
- คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบ
เอกสาร หรือพยานบุคคล สถานที่แล้วรายงาน
ผลการสอบ สรุปข้อเท็จจริง พร้อมเสนอความเห็น
กรณีไม่มีมูลรายงานผลยุติเรื่อง
กรณีมีมูลรายงานสรุปข้อเท็จจริงพร้อมเสนอ ความเห็น
4. ตั้งคณะทำงานการสอบสวนวินัย
- จำนวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- ระดับของประธานกรรมการต้องสูงกว่าผู้ถูกกล่าวหา
- บันทึกเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
- หากผิดวินัยร้ายแรง พิจารณาดำเนินการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎ ก.พ. ฉบับที่
(พ.ศ.2550) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
- หากผิดวินัยที่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
5. ดำเนินการสอบสวนวินัย / สรุปรายงานผล
- คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดำเนินการ
สอบสวนจึงทำรายงานผลการสอบสวนและเสนอ
ความเห็นผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดีหรือไม่ผิด
ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อใดควรได้รับโทษสถานใด
6. พิจารณาคำสั่งลงโทษ/แจ้งผล
- เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาลงนาม
ในคำสั่งลงโทษ
- แจ้งคำสั่งลงโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

หมายเหตุ ผู้ถูกลงโทษสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อ อกพ. จังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียม (ประเภทรายได้แผ่นดิน เช่น ค่าธรรมเนียม
โรงงาน ค่าจดทะเบียนเครื่องจักร ค่าใบอนุญาตวัตถุอันตราย ฯลฯ)

ออกใบแจ้งการชำระเงิน

ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมของ
ผู้ประกอบการจากระบบรับชำระเงินกลาง
บริการภาครัฐเป็นรายวัน

การนำเงินส่งคลัง

การสรุปรายงานการนำส่งเงินรายได้

การบันทึกบัญชี

1. ออกใบแจ้งการชำระเงิน
- สร้างใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) จาก
ระบบรับชำระเงินกลางบริการภาครัฐ ( Payment Postal
of Government) และจากระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม
- พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ส่งให้
ผู้ประกอบการ
2. ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม
- ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการจาก
ระบบรับชำระเงินกลางบริการภาครัฐ (Payment postal
of government) เป็นรายวัน
3. การนำเงินส่งคลัง
- รายงานการรับชำระค่าบริการของหน่วยงานภาครัฐ
- รายงานใบเสร็จรับเงิน
- ยืนยันนำเงินส่งคลังในวันถัดไป ผ่านระบบรับชำระเงิน
กลางบริการภาครัฐ
4. การสรุปรายงานการนำส่งเงินรายได้
- เรียกรายงานจัดเก็บและนำเงินส่งคลังในวันถัดไป
5. การบันทึกบัญชี
- ลงบัญชีการรับเงินรายได้
- ลงบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับค่าธรรมเนียมประเภทรายได้ค่าปรับ และเงินฝากคลัง

รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

บันทึกรายการจัดเก็บ (GFMIS)

การนำเงินส่งคลัง

การบันทึกบัญชี

1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
- รับค่าธรรมเนียมผ่านเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- เมื่อสิ้นวันทำการในแต่ละวันที่มีการรับเงิน กดโอน
ยอดเงินที่รับผ่านเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
2. บันทึกรายการจัดเก็บ (GFMIS)
- บันทึกการจัดเก็บรายได้ (นส. 01) ในระบบ GFMIS
- บันทึกรายการเงินฝากคลัง (นส. 02 - 1)
- ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง (บช. 01)
3. การนำเงินส่งคลัง
- นำส่งรายได้ และเงินฝากคลังผ่านระบบ
KTB
(Krungthai Corporate Online)
4. การบันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชีเงินรายได้แผ่นดิน
- บันทึกบัญชีเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ่ายเงิน

รับเรื่องขอเบิก

ดำเนินการในระบบ GFMIS (เบิก)

การโอนเงิน

ดำเนินการในระบบ GFMIS (จ่าย)

ตรวจสอบงบทดลอง

จัดทำรายงานการเงิน

1. รับเรื่องขอเบิก
2. ดำเนินการในระบบ GFMIS (เบิก)
- ลงทะเบียนคุ มรายการขอเบิก และจั ด ทำ ขบ 01
(กรณี ใบขอเบิกอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือขบ 02
(กรณี ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ า ง)หรื อ ขบ 03 (กรณี ใ บขอเบิ ก เงิ น นอก
งบประมาณทัง้ ที่อ้างและไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- รออนุมัติจากสำนักงานคลังจังหวัด
3.การโอนเงิน
- กรณี อ ้ า งใบสั ่ ง ซื ้ อ สั ่ ง จ้ า งเงิ น จะโอนเข้ า บั ญ ชี
ผู้ขาย/ผู้จ้าง
- กรณี ไ ม่ อ ้ า งใบสั ่ ง ซื ้ อ สั ่ ง จ้ า ง เงิ น จะโอนเข้ า บั ญ ชี
KTB Corporate Online
(กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
- เจ้ า หน้ า ที ่ ก ารเงิ น เขี ย นเช็ ค สั ่ ง จ่ า ยเจ้ า หนี ้ ต าม
ใ ใบสำคัญ(กรณีเงินนอกงบประมาณเบิกแทนกัน)
- เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงิน เข้ าบั ญชีให้ กั บผู ้ ข าย
ห
หรือผู้รับจ้างโดยตรง (KTB Corporate Online)
4. ดำเนินการในระบบ GFMIS (จ่าย)
- จัดทำ ขจ 01 ( รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน)
ในระบบ GFMIS เพื ่ อ จ่ า ยตั ด ออกจากระบบ
(กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อ)
5. ตรวจสอบงบทดลอง เพื่อนำมาทำรายงานการเงิน
6. จัดทำรายงานการเงิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
เสนอ อสจ. ผ่าน หก.นผ.
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ / การจ้าง

รวบรวมรายการขอจัดซื้อ / ขอจัดจ้าง

ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง

ตรวจรับ / รายงาน / อนุมัติเบิกจ่าย

การเบิกจ่าย

ลงบัญชีพัสดุ

1. รวบรวมรายการขอจัดซื้อ / ขอจัดจ้าง
- กลุ่มต่าง ๆ ทำบันทึกแจ้ งความต้ องการเสนอ
อุ อุตสาหกรรมจังหวัดอนุมัติ
- เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมรายการขอจัดซื้อ / ขอจัดจ้าง
เสนออุตสาหกรรมจังหวัด ผ่านหัวหน้า
- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอจัดซื้อ / ขอจัดจ้าง
พร้อมแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจรั บการจั ดซื้ อ /การ
จัดจ้าง
2. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
- ในกรณีจัดซื้อ / จัดจ้าง ในวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป ต้องทำอนุมัติขอข้อมูลหลักผู้ขายเสนอคลัง
จังหวัด
3. ตรวจรับ / รายงาน / อนุมัติเบิกจ่าย
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับการซื้อ / การจ้าง ครั้งนั้น
- เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
และขออนุมัติเบิกจ่าย
- แบบขอข้อมูลหลักผู้ขาย
- แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (แบบ ผข.01)
- ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า (แบบ บส. 01)
4. การเบิกจ่าย
- จัดส่งเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่
การเงิ น ดำเนิ น การเบิ ก จ่ า ยตามขั ้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานเรื่องการจ่ายเงิน
5. ลงบัญชีพัสดุ
- เจ้ า หน้ า ที ่ พ ั ส ดุ ล งรั บ พั ส ดุ - ครุ ภ ั ณ ฑ์ แ ยกตาม
ประเภท
- กรณีบริจาคครุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียน
ครุภัณฑ์แยกตามประเภท
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุ

รับใบขอเบิกพัสดุ

พิจารณาสั่งจ่าย

จ่ายพัสดุ

1. รับใบขอเบิกพัสดุ
- รับใบขอเบิกพัสดุจากเจ้าหน้าที่
2. พิจารณาสั่งจ่าย
- เสนออุตสาหกรรมจังหวัด / หัวหน้าพัสดุ
พิจารณาสั่งจ่าย
3. จ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชี
- เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้กับผู้ขอเบิก
- ลงบัญชีวัสดุเบิก-จ่าย ตามนั้น ๆ หากวัสดุที่ขอเบิก
ไม่ ม ี ห รื อ ไม่ พ อเพี ย งแก่ ก ารจ่ า ยครั ้ ง นี ้ ใ ห้ รี บ
ดำเนินการจัดหาโดยด่วน
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การปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี

จำหน่ายพัสดุ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้น
งวดเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการรับ การ
จ่ า ยระหว่ า งปี เ ที ย บกั บ วั ส ดุ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ จ ริ ง เมื่ อ
ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ ง ภายใน 30 วันทำการก่อน
สิ้นงบประมาณ (กันยายน)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี
- คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
- เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ
3. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการตรวจสอบไป
ยั ง สำนั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม และ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
4. จำหน่ายพัสดุ
- เจ้ า หน้ า ที ่ พ ั ส ดุ เสนอขอความเห็ น ชอบในการ
จำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น เสื่อมสภาพ ต่อ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอจำหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ
- เมื ่ อ ได้ ร ั บ การเห็ น ชอบจากปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมให้จำหน่ายพัสดุได้แล้ว
- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง
และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ
- เจ้าหน้าที่การเงิน นำเงินที่ได้จากคณะกรรมการ
จำหน่ายพัสดุ นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
- เจ้ า หน้ า ที ่ พ ั ส ดุ จ ั ด ทำบั ญ ชี พ ั ส ดุ ค งเหลื อ และ
รายงานผลการจำหน่ายดังกล่าวให้กับสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ
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11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนและรายงานผล

จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
- จั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำเดื อ น ตามแบบ
รายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำเดือน
เสนออุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อทราบ
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว้
3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดื อ นตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย ตามแบบ
รายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำเดือน
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12. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดประชุม

กำหนดวันประชุม / ส่งหนังสือเชิญ

ระเบียบวาระการประชุม

เตรียมการ / ดำเนินการประชุม

จัดทำรายงานการประชุม / ส่งรายงานการประชุม

1. กำหนดวันประชุมส่งหนังสือสอบถามผู้เกี่ยวข้องถึง
เรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุม
2. จัดทำรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม
ซึ่งประกอบด้วย 6 วาระหลักดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
3. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่เสนอ
4. เลขานุการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและ
นำส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม
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กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวน 17 กระบวนงาน
1. การตรวจการณ์โรงงานทั่วไป
2.งานรับแจ้งและออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวกที่ 2
3.งานพิจารณารับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
4.งานรับแจ้งการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
5. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงาน
6.งานดำเนินคดีโรงงาน
7.งานพิจารณาการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต
8.งานพิจารณาคำขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
9.งานพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
10.งานรับแจ้งและงานพิจารณาการอนุญาตทดลองเดินเครื่องจักร
11.งานพิจารณาการขอใบแทนใบอนุญาต และสำเนาใบรับแจ้งโรงงานจำพวกที่ 2
12.งานรับแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ3
13. การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
14. การออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
15. การขออนุญาตมีไว้ครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) เฉพาะน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว
16. การอนุญาตขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน
17.การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
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1. การตรวจการณ์โรงงานทั่วไป
การตรวจการณ์โรงงานทั่วไป เป็นการตรวจสอบ กำกับดูแล วินิจฉัย ติดตามผลการสั่งการให้
โรงงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกี่ฎหมายตาม พ.ร.บ. อื่นที่เกี่ยวข้อง หากตรวจสอบพบว่า
มีการกระทำที่ฝ่าฝืนก็จะสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามแผนการตรวจโรงงาน
ประจำเดือน ประจำปีของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
การตรวจการโรงงานทั่วไป แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
1. การตรวจสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น ตรวจใบอนุญาต ใบรับแจ้ง การชำระค่าธรรมเนียมรายปี
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ทำเลที่ตั้ง การขยายโรงงาน การต่ออายุฯ
2. การตรวจสอบติดตามผลตามคำสั่งกรณีมีคำสั่งการให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข
3. การตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
4. การตรวจสอบเฉพาะกิจตามโครงการ เช่น โครงการตามแผนงาน, กรณีเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยการ
ระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี
หลักการปฏิบัติสำหรับกาตรวจสอบโรงงาน
1. การตรวจสอบโรงงาน ให้ตรวจสอบว่าเป็นโรงงาน หรือไม่มีใบรับแจ้งฯ หรือใบอนุญาต หรือไม่มี
การขยายโรงงาน หรือไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขใบอนุญาต หรือไม่มีการ
ประกอบกิจกาโรงงานี้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 ) หมวด 1 : เรื่องที่ตั้ง สภาพแวดล้อม
ลักษณะอาคารและลักษณะภายในอาคารโรงงาน หมวด 2 : เรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์หรือสิ่งที่นำมาใช้ใน
โรงงาน หมวด 3 : เรื่องคนงานประจำโรงงาน หมวด 4 : เรื่องการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่ง
ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสู้สิ่งแวดล้อมหมวด 5 : เรื่องความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
- กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535 ) เรื่อง หม้อไอน้ำการจัดทำรายงานข้อมูลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และการจัดทำรายงานกัมมันตภาพรังสี
- กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535 ) เรื่อง การทดลองเดินเครื่องจักร
- กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535 ) เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปี
2. การจัดทำรายงาน การตรวจสอบโรงงานทึกครั้งจะต้องมีการเขียนรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น ซึ่งปกติใช้แบบตรวจสอบ 02 และถ้ามีความละเอียดไม่พอก็ให้จัดทำรายงานเพิ่มเติม แบบ
รายงาน 02 อีกต่างหาก
- การตรวจการโรงงานทั่วไป หากมีการสั่งการโรงงานให้ปรับปรุงแก้ไข (อาศัยมาตรา 37) เมื่อ
ตรวจสอบติดตามผลคำสั่งโรงงานปฏิบัติตามก็ยุติเรื่องได้
- หากโรงงานไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กรณีตามข้อ 1 ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
มรอำนาจสั่ง (ม.39) ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดีหรือ
บางส่วนนี้เป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่ หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
- จากข้อ 2 เมื่อโรงงานปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีหนังสือสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสียก่อน
โรงงานจึงจะประกอบกิจการต่อไปได้
- ดูแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจการโรงงานและคำอธิบายเพิ่มเติมของโรงงานจำพวกที่ 1
โรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
กำหนดวันประชุม / ส่งหนังสือเชิญ

กำหนดวันประชุม / ส่งหนังสือเชิญ

กำหนดวันประชุม / ส่งหนังสือเชิญ

กำหนดวันประชุม / ส่งหนังสือเชิญ

1. แผนการตรวจ / เหตุฉุกเฉิน
- ตรวจตามแผนตรวจโรงงานประจำเดือน / ประจำปี
- ตรวจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย
- แนบแฟ้มเรื่องเดิม
2. วางแผนการตรวจและมอบหมายงาน
- หัวหน้าฝ่ายโรงงานกำกับมอบหมายงานให้ผลการ
ปฏิบัติงานี้เป็นไปตามแผน ตามตาร้างปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯแต่ละคน
- หัวหน้าฝ่ายโรงงานมอบหมายวิศวกร / เจ้าหน้าที่
ตรวจโรงงาน ตรวจสอบ เฉพาะเรื ่ อ งกรณี ม ี เ หตุ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุอุบัติภัย
3. ตรวจสอบ
- ตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตการชำระค่าธรรมเนี ยม
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
หรือการต่ออายุ
- ตรวจอุบัติเหตุอุบัติภัย เพื่อรายงานสาเหตุผลกระทบ
ความเสียหาย การสั่งการปรับปรุงแก้ไข
- ตรวจติดตามผล จากการสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
4. รายงานผล
- กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานผลยุติเรื่อง
- กรณีได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานผลเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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2. งานรับแจ้งและออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวกที่ 2
หลักการ
1. โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
( พ.ศ.2535)
2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ที่อยู่นอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายวาด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อน
3. การแจ้งประกอบกิจการดังกล่าวให้แจ้งตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ ร.ง. 1 ท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 ) โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3.3 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสม และถูกต้องตามาตราส่วน
3.4 เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
4. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ 1.3 และตรวจสอบแล้วพบว่า โรงงานจำพวกที่ 2 ให้ออก
ใบแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งตามแบบ ร.ง. 2 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 ) ในวันที่ได้รับแจ้ง
5. ให้ผู้ประการโรงงานจำพวกที่ 2 สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงาน เป็นต้นไป
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ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้แจ้งยื่นใบแจ้ง (ร.ง.1)

ตรวจสอบเอกสาร

ลงทะเบียนรับเรื่องแจ้ง

แจ้งผลการตรวจสอบ

ออกใบรับแจ้ง (ร.ง.2)

เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี

มอบใบแจ้ง (ร.ง.2)

1. ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ยื่น
ใบแจ้ ง ประกอบกิ จ การโรงงานจำพวกที ่ 2
(แบบ ร.ง.1)
2. วิศวกร/เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน ตรวจสอบเอกสาร
ความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลใบแจ้ง
(ร.ง.1)และเอกสารประกอบ
3. การแจ้งผลการพิจารณา
- กรณีเอกสารไม่ครบ คืนเรื่องให้ผู้แจ้งเพื่อดำเนินการ
จัดทำเอกสารเพิ่มเติม
- กรณีไม่เข้าข่ายโรงงานจำพวกที่ 2 แจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบ
พร้อมคืนเรื่อง
- พิจารณาที่ตั้งโรงงานและสภาพแวดล้อมของโรงงาน
4. ลงทะเบียนรับเรื่อง
- ลงทะเบียนรับเรื่อง เมื่อตรวจสอบแล้วเข้าข่ายเป็นโรงงาน
จำพวกที่ 2
5. ออกใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
- ขอเลขทะเบียนโรงงานและเลขที่ใบรับแจ้งผ่าน ระบบ
Internet จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พิมพ์ใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
- วิศวกร/เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน ลงนามในใบรับแจ้ง
(ร.ง.2 ลำดับที่ 1,2)
6. เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี
- เก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามีอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ
7. มอบใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
- ผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
และสามารถดำเนินการประกอบกิจการได้ทันที
- วิศวกร/เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานตรวจสอบโรงงาน
พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจ
- แจ้งผล กรมโรงงานอุตสาหกรรมเก็บแฟ้มงานเข้า
ระบบ

หมายเหตุ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการออกใบรับแจ้งให้ดำเนินการ
1. แจ้งผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
2. มอบเรื่องให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
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หลักการ
1. โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงาน ประเภท ชนิด และขนาด ดังบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ.
2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน
จึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้รวมถ้ามีประกาศของรัฐมนตรีตามาตรา 32(1) ให้โรงงานที่กำหนดในประกาศดังกล่าว
เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ด้วย
2. ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 ก่อนได้รับใบอนุญาตเว้นแต่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
3. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ ร.ง.3 จำนวน 3 ฉบับยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรม ท้องที่ตั้ง
โรงงาน
4. เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ ร.ง.3
4.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (กรณีนิติบุคคลธรรมดา)
4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
4.3 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
(กรณีสร้างเต็มพื้นที่เช่น ตึกแถว ไม่ต้องแสดง)
4.4 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
4.5 แบบแปลนอาคารโรงงานที่ถูกต้องตามมาตราส่ว น (ต้องมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม กรณีอยู่นอกเขตควบคุมการก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
5. แบบแปลนแผนผังและคำอธิบายวิธีป้องกัน
5.1 เหตุอนั ตราย เหตุรำคาญ (ถ้ามี)
5.2 การควบคุมการปล่อยของเสีย/มลพิษ (ถ้ามี) โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
6. รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม (สำหรั บ โรงงานที ่ ต ้ อ งทำรายการฯตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
7. แจ้งรายละเอียดมาตรการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานตามแบบแจ้ง (กรณีมีของเสีย
อันตราย)
8. กระบวนการผลิต (กรณีโรงงานมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน)
9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน)
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ขั้นตอนการดำเนินการ (กรณีจังหวัดเป็นผู้อนุญาต)
ผู้ยื่นคำขอ

ตรวจสอบเอกสาร

ลงทะเบียนคำขอฯ

ตรวจสอบเอกสาร

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ออกใบอนุญาต / แจ้งผล

เก็บเงินค่า ธรรมเนียม

มอบใบอนุญาต

1. ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 หรือขยายโรงงานจัดทำคำ
ขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายแบบ รง.3 และยื่นคำขอ
2. ตรวจสอบเอกสาร
- รายละเอียดคำขอฯ และเอกสารประกอบคำขอฯ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
- กรณีไม่ครบถ้วน คืนคำขอฯให้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพิ่ม
3. การลงทะเบียนรับคำขอฯ
- นัดตรวจสอบโรงงาน
- แนบแฟ้มเรื่องเดิม (กรณีขอขยาย)
4. ตรวจสอบทำเลที่ตั้งโรงงาน
- ตรวจสอบทำเลที่ตั้งโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงฯ
- พิจารณากระบวนการผลิตความเหมาะสมและการ
ป้องกันอันตรายจากเครื่องอุปกรณ์นี้
- มาตรการควบคุม การปล่อยของเสีย / มลพิษ
- กรณีต้องให้หน่วยงานอื่นพิจารณาให้แจ้งหนังสือส่งเรื่องให้
พิจารณา และรอผลการพิจารณาเพื่อประกอบการอนุญาต
- จัดทำรายงานตรวจตามแบบตรวจ 01 กรณีขออนุญาต
ประกอบและแบบตรวจ 03 กรณีขออนุญาตขยาย
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- กรณีต้องการเอกสารเพิ่ม ออกหนังสือแจ้งให้จัดส่ง
เอกสารเพิ่มภายในกำหนดเวลา
- กรณี ไ ม่ ถ ู ก หลั ก เกณฑ์ ด ำเนิ น การออกคำสั ่ ง ไม่
อนุญาตพร้อมแจ้งสิทธิ์การยื่นขออุทธรณ์
- กรณีถูกหลักเกณฑ์ดำเนินการจัดทำเอกสารการขออนุญาต
6. ออกใบอนุญาต / แจ้งผล
- ขอเลขทะเบีย นโรงงานและเลขที่ใ บอนุ ญาตผ่ า น
ระบบ Internet จาก กรอ.
- พิมพ์ใบอนุญาตและหนังสือแจ้งให้ผู้ขอฯ มาชำระ
ค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
- อสจ./ผวจ.ลงนามในใบอนุ ญ าต (ร.ง. 4) หรื อ
ใบอนุญาตขยาย ลำดับที่ 4
7. เก็บเงินค่า ธรรมเนียม
- เก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจ การ/
ขยายตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
8. มอบใบอนุญาต
- ผู้ขอฯ รับใบอนุญาต
- แจ้งผล กรอ. และเก็บแฟ้มเรื่องเข้าระบบ
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หมายเหตุ
1. การพิจารณาทำเลที่ตั้งโรงงาน ต้องคำนึงถึง
- กฎกระทรวงว่าด้วยการบังคับใช้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
- ข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี
2. กำหนดประเภทโรงงานบางประเภทที่ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอื่น หรือให้หน่วยงานนั้ นเป็นผู้
พิจารณาการอนุญาต 6 ประเภท คือโรงงานแปรรูปไม้, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานผลิตยา, โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ , โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และโรงงานผลิตวัตถุมีพิษ
3. ประเภทโรงงานที่ต้องความเหน็จากการฟังประชาคมท้องถิ่น ( 13 ประเภทโรงงาน)
4. โรงงานบางประเภทที่ต้องกำหนดเงื่อนไข ที่ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ (ตามคู่มือรหัสเงื่อนไข
การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
5. กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีกำลังแรงม้าเครื่องจักรรวมเกิน 500 แรงม้า หรือ
กรณีขยายโรงงานมีกำลังแรงม้าเครื่องจักรรวมเกิน 600 แรงม้า ต้องส่งเรื่องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิจารณาอนุญาต
6. กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 106 ต้องส่งเรื่องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิจารณาอนุญาต
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4. งานรับแจ้งการเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
หลักการ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนหนึ่งส่วนใด
ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
1. การยื่นใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ( แบบ ร.ง.5) ต้องแจ้งให้หน่วยเจ้าหน้าที่ ทราบไม่น้อย
กว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
2. เอกสารประกอบการแจ้ง
2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ฉบับผู้ประกอบการ
2.2 ค่าธรรมเนียมรายปีตามกำลังแรงม้าเครื่องจักรที่ขอแจ้งประกอบกิจการโรงงานอัตราการ
ชำระเงินเป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอฯ ยื่นใบแจ้งประกอบฯ

ตรวจสอบเอกสาร

เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี

ลงทะเบียนรับเรื่อง/นัดตรวจโรงงาน

บันทึกการแจ้งฯ

มอบใบอนุญาต

1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประสงค์จะเริ่ม
ประกอบกิจการให้ยื่นใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวก
ที่ 3 ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ15 วัน
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดข้อมูล
- ใบแจ้งประกอบและเอกสารประกอบ
3. เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี
- เก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ
4. ลงทะเบียนรับเรื่อง/นัดตรวจโรงงาน
5. บันทึกการแจ้งฯ
- บันทึกการแจ้งในใบอนุญาต (ร.ง.4) ลำดับที่ 3 และลำดับที่
9 กรณีแจ้งเริ่มประกอบ และลำดับที่ 7 กรณีแจ้งเริ่ม
ประกอบส่วนขยาย
- วิศวกร / เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานลงนามในใบอนุญาต
(ร.ง.4) ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 9 หรือลำดับที่ 7
6. มอบใบอนุญาต
- ผู้ขอฯ รับใบอนุญาตและเริ่มประกอบกิจการได้นับ
แต่วันที่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
- วิศวกร / เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน ตรวจสอบโรงงาน
และจัดทำรายงานตามแบบตรวจ 02
- แจ้ง กรอ. / เก็บแฟ้มเรื่องเข้าระบบ
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5. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงาน
หลักการ
1. การร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบกิจการของโรงงานก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญ หรืออันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงาน หรือสถานประกอบการนั้นถูกสงสัยว่ามี
ใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบรับแจ้งถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง
2) ทางจดหมาย หรือทางโทรศัพท์
3) ทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุโทรศัพท์หนังสือพิมพ์
4) สายด่วน หรือ Internet
5) หน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น ๆ เช่น ศูนย์ธำรงธรรม กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ
6) ผ่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม
2. การดำเนินการ
1) กรณีผู้ร้องเรียนมาด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ให้สอบถามรายละเอียดให้ครบถ้วนมาก
ที่สุด เช่น ข้อมูลโรงงานที่ถูกร้องเรียน บ้านผู้ร้องเรียนและผู้ได้รับความเดือดร้อนรายอื่น ๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนชวงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน
2) ตรวจสอบประวัติข้อมูลโรงงาน จากแฟ้มเรื่องเดิมที่เคยถูกร้องเรียน หรือไม่มีคำสั่งแก้ไขหรือได้
แก้ไขปัญหาไปแล้วหรือไม่มีเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจการอย่างไร ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือไม่
3) ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน หากมีโรงงานหลายโรงงานอยู่ในบริเวณที่ถูกร้องเรียนต้อง
ตรวจสอบทุกโรง และสอบถามข้อมูลเหตุเดือดร้อนรำคาญจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนที่สุดเพื่อใช้วิเคราะห์ประมวลผลเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
4) กรณีมีการร้องเรียนถึงหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่นๆด้วย อาจนัดหมายตรวจสอบพร้อมกัน
จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน มีความชอบธรรมซึ่งจะได้รับการยอมรับจากผู้
ร้องเรียนสูง
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ขั้นตอนการดำเนินการ
รับเรื่องร้องเรียน/พบเห็นโรงงานที่อาจ
ก่อเหตุเดือดร้อน

ตรวจสอบโรงงาน

สั่งการ/ แจ้งผล

ตรวจติดตามผล

1. รับเรื่องร้องเรียน / พบเห็น
- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากแฟ้มเรื่องเดิม
- สอบถามข้อมูล สาเหตุ ผลกระทบ ช่วงเวลาที่
ก่อให้เกิดเหตุร้องเรียน และความต้องการให้แก้ไขปัญหา
2. ตรวจสอบโรงงาน
- กรณีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น อาจเชิญหน่วยงาน
นั้นๆ ตรวจสอบร่วมพร้อมกัน
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสาเหตุการแจ้งร้องเรียน
- เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ผลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ตรวจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
- ทำบันทึกผลการตรวจสอบโรงงานโดยละเอียด เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสั่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
หรือดำเนินคดี
3. สั่งการ/ แจ้งผล
- กรณีไม่ได้ก่อเหตุเดือดร้อน และไม่ผิดกฎหมายให้ยุติเรื่อง
- กรณีก่อเหตุเดือดร้อน หรือกระทำผิดกฎหมาย สั่ง
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม ม.37 และ/หรือ
ดำเนินคดีและกรณีที่การประกอบกิจการอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย หรือความ
เดือดร้อนอย่างร้ายแรง อาจพิจารณาสั่งให้หยุด
โรงงานชั่วคราวเป็นบางส่วนตามมาตรา 39 วรรค 1 ได้
- แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน หน่วยงานส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ตรวจติดตามผล
- ตรวจติดตามเมื่อครบกำหนดการสั่งการ
- รายงานผล

26

6. งานดำเนินคดีโรงงาน
การเปรียบเทียบคดีเป็นกระบวนการยุติคดีอาญา ซึ่งกฎหมายให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทำได้โดยไม่ต้องนำคดีฟ้องร้องต่อศาล แต่มีข้อจำกัดไว้มิให้เปรียบเทียบปรับได้ทุกคดีคือคดีตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้อำนาจคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับได้ทุกชนิดข้อหา หรือฐาน
ความผิดตามกฎหมายวาด้วยโรงงาน เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 50 วรรคสองหรือมาตรา 52 วรรคสอง
คือความผิดข้อหาตั้งโรงงาน หรือประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับโรงงานประเภท ชนิดที่
กำหนดจำนวน หรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตาม
มาตรา 32(1) ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท และข้อหาขยายโรงงาน โดยไม่ได้
รับอนุญาตสำหรับโรงงานที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามมาตรา 32(1) กำหนดไว้เช่นเดียวกันคดี
เหล่านี้จะต้องนำสู่ศาลอย่างเดียว (ค่าปรับเป็น 2 เท่า)
ขั้นตอนการดำเนินการ
โรงงานที่ต้องดำเนินคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตั้งข้อกล่าวหาหรือฐานความผิด
จัดทำบันทึกคำให้การประกอบการให้
ดำเนินคดี
การแจ้งข้อกล่าวหา
ให้ผู้ประกอบกิจการทราบ
ส่งสำเนาเปรียบเทียบคดี/ ฟ้องศาล
การแจ้งผลการพิจารณา
การรับชำระค่าปรับ

1. โรงงานที่ต้องดำเนินคดี
- ไม่มีใบอนุญาต (ร.ง.4) หรือใบรับแจ้ง ร.ง.2
- กระทำผิดในข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง / ผู้เสียหาย
- เป็นการตรวจสอบตามแผน หรือกรณีมีผู้ร้องเรียน
จัดทำรายงานการตรวจสอบ ตามแบบตรวจสอบให้
ไ
ได้ข้อเท็จจริงละเอียดเพียงพอเพื่อจะนำไปประกอบ
ข้อกฎหมายว่าผิดอะไรบ้าง
- ผู้เสียหายซึ่งจะต้องตรวจสอบและสอบถามข้อมูลว่า
ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ
ความเดือดร้อนอย่างไร
3. ตั้งข้อกล่าวหาหรือฐานความผิด
- ตั้งข้อกล่าวหาหรือฐานความผิด ตามบทกำหนดโทษ
ที่ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดบทลงโทษใช้
ตั้งแต่ มาตรา 46 ถึง มาตรา 60
4. บันทึกคำให้การประกอบการดำเนินคดี
- จัดทำแบบบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (แบบ ปท.01)
- จัดทำบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (แบบ ปท.02)
5. การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ประกอบกิจการทราบ
- ผู้ที่มีความผิดคือผู้ที่มีหน้าที่จะต้องขอรับใบอนุญาตม
ใช้คนงานที่ปฏิบัติงาน อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ทำหนังสือแจ้งข้อหาหรือฐานความผิด พร้อมสิทธิ
การเปรียบเทียบคดีไปยังภูมิลำเนาโดยลงทะเบียนตอบรับ
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6. ส่งสำเนาเปรียบเทียบคดี/ ฟ้องศาล
- เมื่อผู้ต้องหาย่นย่อมให้เปรียบเทียบคดีและเซ็นใน
แบบ ปท. 02 แล้ว ให้ส่งสำนวนเรื่องไปที่ สปอ. เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีต่อไป
- ส่งฟ้องศาล กรณีไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่
กำหนดในหนังสือแจ้งฐานความผิด โดยให้จัดทำ
หนังสือร้องทุกข์ พร้อมสำนวนคดีเพื่อร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนท้องที่ดำเนินคดีต่อไป
7. การแจ้งผลการพิจารณา
- เมื่อคณะกรรมการฯ เปรียบเทียบปรับเสร็จ จะส่งผล
คืนมาจังหวัด เพื่อ สอจ. ออกหนังสือแจ้งให้มาชำระ
ค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน
8. การรับชำระค่าปรับ
- กำหนด ระยะเวลา 30 วัน เป็น ไปตามมาตรา 65
แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จะขยายเวลาออกไป
ไม่ได้หากมาชำระเกินระยะเวลาจะต้องไม่รับชำระ
ค่าปรับ ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงพนักงานสอบสวน
- แจ้งเรื่องสำเนาใบเสร็จค่าปรับให้คณะกรรมการฯ
ทราบสิ้นสุดขั้นตอนดำเนินคดี

หมายเหตุ
1. การทำหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือฐานความผิดไปยังภูมิลำเนาให้มีกำหนด ระยะเวลามาติดต่อ
เป็นเวลาพอสมควร เช่น 10 - 15 วัน พร้อมต้องแจ้งด้วยว่าหากไม่มาติดต่อตามระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่
จะส่งเรื่องดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
2. กรณีมีผู้เสียหายจากการกระทำผิด ให้สอบถามผู้เสียหายว่าย่นย่อมให้ทำการเปรียบเทียบคดี
หรือไม่หากไม่ย่นย่อมให้บันทึกเป็นหลักฐานแนบไว้ในสำนวนเรื่องด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะไม่เปรียบเทียบปรับ
โดยจะส่งเรื่องคืนให้จังหวัดดำเนินคดีต่อไป
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7. งานพิจารณาการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต
หลักการ
1. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงาน สามารถทำได้โดยการยื่นเป็นหนังสือหรือคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
2. ยื่นคำขอหรือหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญาต โดยมีเอกสารประกอบ
2.1 คำอธิบายเหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสมต่อการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ฉบับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะแนบมาพร้อม
กันเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกก็ได้หรือมิฉะนั้นผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำใบอนุญาตมาให้เจ้าหน้าที่บันทึกการยกเลิก
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเมื่อผู้อนุญาตได้สั่งการให้ยกเลิกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายในระยะที่เจ้าหน้าที่กำหนดตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535 ) ข้อ 8
ขั้นตอนการดำเนินการ
รับคำขอฯ

พิจารณาคำขอ

ตรวจโรงงาน

ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง

1. ผู้ประสงค์จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
อนุญาตเมื่อมีกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ
ให้เงื่อนไขที่กำหนดอยู่เดิมไม่เหมาะสม
2. พิจารณาคำขอ
- ตรวจความถูกต้องของเอกสารและเหตุผลชี้แจง
หากไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งผลทันที
3. ตรวจโรงงาน
- ตรวจสอบโรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตาม
เหตุผลที่แจ้ง รายงานผลการพิจารณาเสนออสจ.
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่อไป
4. ยกเลิกเปลี่ยนแปลง
- กรณีพิจารณาอนุญาตให้ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
ให้พิมพ์เงื่อนไขการอนุญาตในใบอนุญาต (ร.ง.4)
ลำดับที่ 2 ข้อ 2 ตามผลการพิจารณา

แจ้งผล

หมายเหตุ
หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้อนุญาต ต้องรวบรวมผลการพิจารณา เสนอให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมผู้อนุญาตเดิมเป็นผู้พิจารณา เมื่อได้รับทราบผล จึงแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบต่อไป
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8. งานพิจารณาคำขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน
หลักการ
1. การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
กรณีผู้รับใบอนุญาต โอนการประกอบกิจการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้เลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่ผู้นั้นโอนการประกอบกิจการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อหรือขายโรงงาน
ผู้รับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผู้เช่า หรือเช่าซื้อ หรือผู้ซื้อโรงงาน ต้องขอรับใบอนุญาตโอนการประกอบ
กิจการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ถือว่ามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวข้างต้น และเมื่อได้ยื่นคำขอ
ดังกล่าวนี้แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ในระหว่างที่รอรับใบอนุญาต โดยถือเสมือนว่าผู้ยื่นคำขอ
นั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต
เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ ร.ง.3/2 (ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี)
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับโอนี้เป็นนิติบุคคล)
- สำเนำหลักฐานการโอนประกอบกิจการโรงงาน หรือสำเนาสัญญาเช่า หรือเช่าซื้อ
โรงงาน หรือซื้อขายโรงงาน แล้วแต่กรณี
- หนังสือยอมรับสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่ผู้โอนมีอยู่ต่อทางราชการและที่มีอยู่ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535 ) ข้อ 9
- ใบอนุญาต (ร.ง.4)
- สำเนาคำสั่งศาลแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับโอนใบอนุญาต
- เอกสารอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนด
2. การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก หรือ
ผู้อนุบาลเป็นผู้ยื่นคำขอเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน 90 วัน นับแต่วันผู้รับใบอนุญาตตาย หรือถูกศาลสั่งให้
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือตามที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจำเป็น ถ้ามิได้ดำเนินการตามนัยดังกล่าวนี้
ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการโรงงานต่อไปต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่
ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดก หรือผู้อนุบาลซึ่งเข้าประกอบ
กิจการโรงงานี้เป็นผู้รับใบอนุญาต
เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ ร.ง.3/2
2.1 กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นคำขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- บัญชีทายาท (ในกรณีมีทายาทมากกว่าหนึ่งคน ให้แสดงหลักฐานที่บรรดาทายาท
อื่น ๆ ทุกคนลงนามให้ความย่นย่อม) และสำเนาใบมรณะบัตร
- หรือสำเนาคำสั่งศาลแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- ใบอนุญาต (ร.ง.4)
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2.2 กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นคำขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานแสดงความเป็นผู้จัดการมรดกและสำเนาใบมรณะบัตร
- ใบอนุญาต (ร.ง.4)
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
2.3 กรณีผู้อนุบาลเป็นผู้ยื่นคำขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาคำสั่งศาลแสดงว่าเป็นผู้อนุบาล
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- ใบอนุญาต (ร.ง.4)
3. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต
- ให้ทำคำขอตามแบบ ร.ง.3/2 จำนวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ผู้ประสงค์จะขอรับโอน ให้ยื่นคำขอรับโอน ฯ (แบบ ร.ง.3/2)
ผู้ขอยื่นเรื่องขอรับโอน
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดคำขอรับ
โอนและเอกสารประกอบ
ตรวจสอบเอกสาร
3. ลงทะเบียนรับคำขอฯ
- ลงทะเบียนรับคำขอฯ พร้อมแนบแฟ้มเรื่องเดิม
4. พิจารณาคำขอฯ
ลงทะเบียนรับคำขอฯ
- เอกสารถูกต้อง ดำเนินการจัดทำเอกสารการอนุญาต
- เอกสารไม่ถูกต้อง แจ้งหนังสือขอให้ดำเนินการจัดทำ
เอกสารเพิ่ม
พิจารณาคำขอฯ
- พิจารณาว่าเกินระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา21 /
มาตรา 22 หรือไม่
5. ออกใบอนุญาต
ออกใบอนุญาต/แจ้งผล
- พิมพ์ใบอนุญาต ร.ง.4 ลำดับที่ 8
- อุตสาหกรรมจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม
ในใบอนุญาตลำดับที่ 8
มอบใบอนุญาต
6. มอบใบอนุญาต
- ผู้ขอรับใบอนุญาต
- แจ้งผลกรมโรงงานอุตสาหกรรม / เก็บแฟ้มเรื่องเข้าระบบ
หมายเหตุ
1. ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อ หรือผู้ซื้อโรงงาน ต้องขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่ว ันที่ได้
ดำเนินการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (มาตรา 21)
2. กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ต้องยื่นคำขอรับโอน ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจำเป็น มิฉะนั้นใบอนุญาตจะ
สิ้นอายุ (มาตรา 22)
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9. งานพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
หลักการ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ห้านับแต่ที่เริ่มประกอบ
กิจการโรงงาน
2. การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอ
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงงานและเครื่องจักรถูกต้อง จึงต่ออายุใบอนุญาตให้กรณีที่ไม่ถูกต้อง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการแก้ไขตามมาตรา 15 ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขแล้วจึง
ต่ออายุได้ถ้าไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
3. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
3.1 กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนด แต่ได้มายื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ถือว่าได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ
20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุ
3.2 ยื่นคำขอตามแบบ ร.ง. 3/1 จำนวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ท้องที่ตั้งโรงงาน
4. เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ ร.ง. 3/1
4.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเอกสารดังกล่าว)
4.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน)
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ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอยื่นคำขอ
ตรวจสอบเอกสาร
เก็บเงินค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรับคำขอฯ
ตรวจสอบ และพิจารณา
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ต่ออายุใบอนุญาต
มอบใบอนุญาต

1. ผู้ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดทำคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3/1) พร้อม
เอกสาร ประกอบและยื่นคำขอฯ
2. ตรวจสอบเอกสาร
- รายละเอียดคำขอฯ และเอกสารประกอบคำขอฯ
- ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
- กรณีไม่ครบถ้ ว น คืนคำขอฯ ให้ดำเนินการจัดทำ
เอกสารเพิ่มยกเว้นกรณีใกล้วันหมดเขตยื่นคำขอต่อ
อายุฯ อนุโลมให้รับคำขอได้
3. เก็บเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุฯ
- เก็บเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุฯ ตามอัตราที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
4. ลงทะเบียนรับคำขอฯ
- กรณียังไม่ได้ตรวจสอบตามแผนตรวจฯ ให้นัดหมาย
เพื่อตรวจสอบ
- แนบแฟ้มเรื่องเดิม
5. ตรวจสอบ และพิจารณา
- ตรวจสอบกำลังเครื่องจักร ถูกต้องตามที่ยื่นขอหรือไม่
- ตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต
- จัดทำรายงานการตรวจสอบตามแบบตรวจ 02
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- กรณีต้องการเอกสารเพิ่ม ออกหนังสือแจ้งให้เนินการจัดส่ง
เอกสารเพิ่มภายในกำหนด
- กรณีพิจารณาอนุญาตดำเนินการจัดทำเอกสารการอนุญาต
- กรณีไม่อนุญาต ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการ
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุฯ พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้
ทราบด้วย
7. ต่ออายุใบอนุญาต
- พิมพ์ใบอนุญาตประกอบกิจการ(แบบ ร.ง.4) ลำดับที่ 3
- หนังสือแจ้งผลให้มารับใบอนุญาต หรือแจ้งผลไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
8. มอบใบอนุญาต
- ผู้ขอฯ รับใบอนุญาต
- แจ้งผล กรอ. และเก็บแฟ้มเรื่องเข้าระบบ
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10. งานรับแจ้งและงานพิจารณาการอนุญาตทดลองเดินเครื่องจักร
หลักการ
1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรก่อนเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานต้องแจ้ง วัน เวลา และระยะเวลา การทดลองเดินเครื่องจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. การแจ้งตาม 1 ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็น หนังสือโดยระบุวัน เวลา และระยะเวลา การทดลอง
เดินเครื่องจักร
3. ระยะเวลาการทดลองการเดินเครื่องให้เป็นไปตามที่ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือแต่ต้อง
ไม่เกิน 60 วัน ถ้าเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอยื่นเรื่องแจ้งขอทดลอง
ลงทะเบียนรับเรื่อง
พิจารณาคำขอฯ
แจ้งผล

1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประสงค์จะ
ทดลองเดินเครื่องจักรก่อนเริ่มประกอบกิจการยื่นเรื่อง
ขอทดลองเดินเครื่องจักร
2. ลงทะเบียนรับเรื่อง
3. พิจารณา
- กรณีขอทดลองเดินเครื่องจักรไม่เกิน 60 วันทำ
หนังสือแจ้งรับทราบ
- กรณีขอทดลองเดินเครื่องจักรเกิน 60 วัน วิศวกร /
เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน ควรออกไปตรวจสอบโรงงาน
ตามเหตุผลที่ผู้ขอฯ มีความจำเป็นต้องขอทดลองเดิน
เครื่องจักรเกิน 60 วัน
4. แจ้งผล
- กรณีไม่เกิน 60 วัน แจ้งผลให้รับทราบทันที
- กรณีเกิน 60 วัน พิจารณาตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเหตุผลที่ขอทดลองมากกว่า 60 วัน พร้อม
แจ้งผลให้ทราบ
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11. งานพิจารณาการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 และสำเนาใบรับแจ้ง
โรงงานจำพวกที่ 2
หลักการ
1. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถูกทำลาย
2. การยื่นขอรับใบแทน หรือสำเนาใบแทน
ยื่นคำขอเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่โรงงานตั้งอยู่
3. เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ
- หนังสือแจ้งความต่อสถานีตำรวจ (กรณีใบอนุญาตหาย) หรือบันทึกกรับแจ้งเอกสารสูญหาย
(พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับแจ้ง)
- ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งฯ ที่ถูกทำลาย กรณีถูกทำลาย (ถ้ามี)
ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอยื่นคำขอรับใบแทน / สำเนาใบรับแจ้ง
ตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนรับคำขอ
ออกใบแทนใบอนุญาต / แจ้งผล
มอบใบแทนใบอนุญาต

1. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถ
ยื่นคำขอเพื่อรับใบแทนใบอนุญาต หรือสำเนาใบรับ
แจ้งจำพวก 2 ได้
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอและ
เอกสารประกอบการ
- ตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับใบแทน
3. ลงทะเบียนรับคำขอ
- ลงทะเบียนรับคำขอพร้อมแนบแฟ้มเรื่องเดิม
4. พิจารณาคำขอ
- เอกสารถูกต้อง ดำเนินการจัดทำใบแทน/สำเนาใบรับแจ้งฯ
- เอกสารไม่ถูกต้อง แจ้งหนังสือขอเอกสารเพิ่ม
5. ออกใบแทนใบอนุญาต / แจ้งผล
- พิมพ์ใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งฯ จำพวก 2
ตามรายละเอียดฉบับเดิมของ สอจ.
6. มอบใบแทนใบอนุญาต
- ผู้ขอฯ ชำระค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท และ
รับใบแทนใบอนุญาต
- แจ้ง กรอ. และเก็บแฟ้มเรื่องเข้าระบบ
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หมายเหตุ การพิมพ์ใบแทนใบอนุญาต หรือสำเนาใบรับแจ้งจำพวกที่ 2 ให้ดำเนินการ
1. ใบแทนใบอนุญาต ให้ประทับตรา “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงกึ่งกลางด้านบนเหนือครุฑ
ออกเลขทะเบียนโรงงาน (ท........../255.......) ลงวันที่ ณ วันออกทะเบียน อุตสาหกรรมจังหวัดลงนาม และที่
มุมซ้ายล้างของใบอนุญาต พิมพ์ หมายเหตุออกให้ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
( รายละเอียดตามใบอนุญาตลำดับที่ 7) และบันทึกการเปลี่ยนแปลง (ลำดับที่ 7) ทั้งฉบับใบแทนและฉบับ
สอจ. ว่า (ได้ออกใบแทนใบอนุญาตให้ตามคำขอเลขที่............ลงวันที่.........เดือน..................... พ.ศ. ..........
ซึง่ เดิมผูอ้ นุญาตคือ..........................อนุญาตเมือ่ วันที.่ .........เดือน...................... พ.ศ. .............)
2. สำเนาใบรับแจ้งฯ จำพวกที่ 2 ให้ประทับตรา “สำเนา” กึ่งกลางด้านบนเหนือครุฑ และมุม
ซ้ายล้างของสำเนาใบรับแจ้งฯ พิมพ์คำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อกำกับและบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
ลำดับที่ 2 ( ได้คัดสำเนาใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ให้ตามคำขอเลขที่...........ลงวันที่......
เดือน........................... พ.ศ. ............
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12. งานรับแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3
หลักการ
1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้เลิกประกอบกิจการตามมาตรา 11 วรรค 5
2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้เลิกประกอบกิจการโรงงาน
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการมีดังนี้
3.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ฉบับผู้ประกอบการ) หรือใบรับแจ้งประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับอนุญาตกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลผู้รับอนุญาตฯ
4. ผู้แจ้งเลิกประกอบกิจการต้องไม่มีภาระค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี
ขั้นตอนวิธีการ
1. ผู้ที่เลิกประกอบกิจการโรงงานแจ้งหนังสือหรือใบ
แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ผู้แจ้งยื่นใบแจ้งเลิกประกอบกิจการ
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ผู้แจ้งเลิกเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้หรือไม่
ตรวจสอบเอกสาร
- เอกสารของผู้แจ้งเลิกฯ ถูกต้องครบถ้วน
- ค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่กรณีค้างชำระให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบวกเงินเพิ่มก่อน
ลงทะเบียนรับเรื่อง
3. ลงทะเบียนรับเรื่อง
- ลงทะเบียนรับเรื่อง และแนบแฟ้มเรื่องเดิม
4. ตรวจสอบพิจารณา
ตรวจสอบพิจารณา
- ตรวจสอบโรงงานว่าแจ้งเลิกประกอบกิจการจริงหรือไม่
- จัดทำรายงานตรวจสอบ
5. จำหน่ายทะเบียน
จำหน่ายทะเบียน
- จำหน่ายทะเบียนโรงงาน
- แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ขอฯ ทราบ
หมายเหตุ
1. กรณีที่วิศวกร / เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน ตรวจพบว่าโรงงานเลิกกิจการไปแล้ว
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 และ5 ตามลำดับ
2.กรณีที่วิศวกร / เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน ตรวจพบว่าโรงงานเลิกกิจการไปแล้ว โดยที่ค้าง
ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบการได้ให้ดำเนินการประสานผู้นำท้องถิ่นยืนยัน
การเลิกประกอบกิจการ
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13. การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการขนส่ง ฯลฯ สามารถนำเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมายื่นขอ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร แล้วสามารถนำไปจดทะเบียนนิติกรรมจำนองกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีเงินทุนสำหรับการประกอบกิจการมากขึ้น
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
1. คำขอ อ.1/1 จำนวน 1 ชุด มี 3 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
และสำเนาหนังสือรับรองดวงตราประทับจากกระทรวงพาณิชย์กรณีเป็นนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามในคำขอ
4. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากร 30 บาท พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
5. สำเนาเอกสารของทางราชการซึ่งระบุรายละเอียดของสถานที่ตั้งเครื่องจักร เช่น ใบอนุญาต
โรงงาน ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และสัญญาเช่าอาคาร
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เช่น ใบเสร็จรับเงิน Invoice หนังสือรับรองการขาย
สัญญาซื้อขาย ฯลฯ
7. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร (ถูกมาตราส่วน)
8. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
9. รูปถ่ายเครื่องจักร แสดงด้านหน้า และด้านข้าง (อย่างน้อย 2 รูป) ขนาด 10 ซม. X 15 ซม.
10. หนังสือย่นย่อมให้ติดตั้งเครื่องจักรในกรณีเจ้าของเครื่องจักรมิใช่เจ้าของสถานประกอบการ
พร้อมสำเนารับรอง การจดทะเบียน้เป็นนิติบุคคลฉบับปีปัจจุบันของผู้ย่นย่อมและ
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือย่นย่อมให้ติดตั้ง
เครื่องจักร
11. เอกสารหลักฐานที่นำมายื่นคำขอการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ให้จัดทำเป็นเอกสาร
จำนวน 2 ชุด
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ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอยื่นคำขอทะเบียนฯ (อ.1/1)
ตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนรับคำขอ
ตรวจเครื่องจักร
ประกาศจดทะเบียนฯ 5 วัน
ชำระค่าธรรมเนียม
ออกรหัสหมายเลขทะเบียนเครื่องจักร
และเลขที่หนังสือสำคัญ

ติดแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนฯ
ออกหนังสือสำคัญ (ร.2/1)

1. ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรยื่นคำ
ขอจดทะเบียน (คำขอ อ.1/1)
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดคำขอฯ
และเอกสารประกอบ
3. ลงทะเบียนรับคำขอ
- ลงทะเบียนรับคำขอนัดตรวจสอบเครื่องจักร
4. ตรวจเครื่องจักร
- ตรวจรายละเอียดเครื่องจักร ตำแหน่งที่ตั้งของ
เครื่องจักรตามแบบแปลน รูปถ่ายเครื่องจักรเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
5. ประกาศจดทะเบียนฯ
- แจ้งอำเภอท้องที่โรงงานตั้งอยู่ช่วยติดประกาศฯเป็นเวลา
5 วัน ว่ามีผู้คัดค้าน หรือไม่
6. ชำระค่าธรรมเนียม
- ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนด
7. ออกรหัสหมายเลขทะเบียนเครื่องจักรและเลขที่
หนังสือสำคัญ
- บันทึกข้อมูลเพื่อขอหมายเลขทะเบียนเครื่องจักร
และเลขที่หนังสือสำคัญทาง Internet
8. ติดแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนฯ
- เบิกแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อมาตอกรหัสทะเบียน
เครื่องจักร
- ติดแผ่นป้ายทะเบียนให้ถูกต้อง ในระดับขนานกับพื้น
โรงงาน
9. ออกหนังสือสำคัญ
- หัวหน้าฝ่ายโรงงานฯ ลงนามในหนั งสื อสำคั ญ (ร.2/1)
หน้า 2 ในฐานะผู้ตรวจ
- อุตสาหกรรมจังหงวัดลงนามในหนังสือสำคัญ
(ร.2/1) หน้า 1,7 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องจักรฯ
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14. การออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
หลักการ
1. กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญให้
ผู้ถือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรยื่นคำขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่องจักรต่อนายทะเบียนที่ได้ออกหนังสือสำคัญนั้นด้วย
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้จำนวน 1 ชุด ดังนี้
- คำขอรับใบแทนฯ (อ.1/5)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท / หจก.) ฉบับปีปัจจุบัน คัดไม่เกิน 3
เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล
-สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (เฉพาะที่ลงนามใบคำขอ)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจ)
- อากรแสตมป์ราคา 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้นำ
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรที่ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญนั้นมีาแนบประกอบเป็น
หลักฐานด้วย
- สำเนาใบแจ้งความหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย (ฉบับสำเนาตัวจริง)
ในกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย
- หนังสือรับรองจากผู้รับจำนองว่าหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย ถูก
ทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ (กรณีติดภาระจำนอง) พร้อมด้วยหนังสือแสดงการมอำนาจลงนามของผู้รับ
จำนองด้วย เช่น หนังสือมอบอำนาจสาขาธนาคาร, หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการของธนาคาร พร้อมด้วย
เอกสารตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม
- ค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญฯ ฉบับละ 50 บาท
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ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอยื่นรับใบแทน
ตรวจสอบเอกสาร
ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท
ลงทะเบียนรับคำขอ
ออกใบแทนหนังสือสำคัญ / แจ้งผล
มอบใบแทน

1. กรณีหนังสือสำคัญสูญหาย ถูกทำลาย สามารถยื่นคำ
ขอรับใบแทนหนังสือสำคัญฯ ได้
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบเรื่อง
- ตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับใบแทน
3. ชำระค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญ ฉบับละ 50 บาท
ชำระวันที่รับคำขอ
4. ลงทะเบียนรับเรื่อง
- ลงทะเบียนรับเรื่องพร้อมแนบแฟ้มเรื่องเดิม
5. พิจารณาคำขอ
- เอกสารถูกต้อง ดำเนินการจัดทำใบแทนฯ
- เอกสารไม่ถูกต้อง แจ้งหนังสือขอเอกสารเพิ่ม
6. ออกใบแทนหนังสือสำคัญ / แจ้งผล
- พิมพ์ใบแทนหนังสือสำคัญ ตามรายละเอียดฉบับเดิม
7. มอบใบแทน

หมายเหตุ
1. ให้ประทับตรา “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงกึ่งกลางด้านบนเหนือครุฑ
2. หน้าแรกประทับตรายางสีแดง บริเวณใต้ช่องจังหวัด.........(ของส่วนสถานที่ตั้งเครื่องจักร) ด้วย
คำว่า
ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับนี้”
ให้ไว้ณ วันที่............เดือน.................................. พ.ศ. .............
3. หน้าแรกฉบับสำนักงานจดทะเบียนเครื่องจักรกลาง / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประทับ
ตรายาง สีแดง บริเวณใต้ช่องจังหวัด........ (ของส่วนสถานที่ตั้งเครื่องจักร) ด้วยคำว่า
“ได้ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรให้แล้ว”
เมื่อวันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ...............
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15. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) เฉพาะน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว
หลักการ
1. ผู้ประสงค์จะขอครอบครองน้ำมันเครื่องใช้แล้ว เพื่อเก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือใช้สามารถยื่น
คำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) ได้
2. การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ เฉพาะน้ำมันเครื่องใช้แล้ว สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดท้องที่ตั้งโรงงาน
3. เอกสารที่ใช้ยื่นคำขอ
3.1 กรณีขอมีไว้ครอบครอบเพื่อเก็บรักษา ขาย หรือใช้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน้เป็นนิติบุคคล
- หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย
- รายชื่อวัตถุอันตรายที่มีไว้ในครอบครองในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
- เอกสารแสดงความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการ
เก็บรักษา
- เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้และการหุ้มห่อผูกมัดภาชนะวัตถุอันตราย
- เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet
3.2 กรณีขอมีใช้ครอบครองเพื่อขนส่ง มีเอกสารเพิ่มเติม
- แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการและที่ใช้จอดรถยนต์
- แผนผังแสดงบริเวณที่ใช้จอดรถยนต์ / และสัญญาเช่า (กรณีเช่า)
- สำเนาการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ของผู้ขออนุญาต
- หลักฐานการขึ้นทะเบียน / การตรวจสอบแท็งค์ติดตรึง ตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
- ภาพถ่ายรถยนต์แสดงรูปด้านหน้าและด้านข้าง พร้อมสัญลักษณ์หรือเครื่องงหมายแสดง
คุณสมบัติของวัตถุอันตราย ที่ทำการขนส่งและป้ายคำว่า “วัตถุอันตราย” (ตัวสีแดง) ตั้งไว้
ข้างยานพาหนะทั้ง สองข้าง
- ถ่ายภาพแสดงเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และอุปกรณ์ระงับ
อุบัติภัยประจำรถ
- แผนมาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัย หรือเหตุฉุกเฉินขณะทำการขนส่ง
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ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้ขอยื่นคำขอ วอ.7
ตรวจสอบเอกสาร
เก็บค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรับเรื่อง
ออกใบอนุญาต / แจ้งผล
มอบใบอนุญาต

1. ผู้ประสงค์จะครอบครองน้ำมันเครื่องเพื่อเก็บรักษา
ขนส่งขายหรือใช้ยื่นคำขอวอ.7
2. ตรวจสอบเอกสาร
- ความครบถ้วนของคำขอฯ และเอกสารประกอบ
3. เก็บค่าธรรมเนียม
- เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามีอัตราที่กำหนด ตาม
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
4. ลงทะเบียนรับเรื่อง
- ลงทะเบียนรับเรื่อง จัดทำแฟ้มเรื่อง
5. ตรวจสอบ
- ตรวจความถูกต้องของรายละเอียดคำขอฯ และ
เอกสารประกอบเรื่อง
- ตรวจสอบ สถานที่หรือยานพาหนะ ตามจุดประสงค์
ของการขออนุญาต
6. ออกใบอนุญาต / แจ้งผล
- พิมพ์ใบอนุญาต (วอ.8) ผ่านระบบ Internet
- หนังสือแจ้งให้มารับใบอนุญาต
- อุตสาหกรรมจังหวัดลงนามในใบอนุญาต (วอ.8)
7. มอบใบอนุญาต
- ผู้ขอฯ รับใบอนุญาต
- เก็บแฟ้มเรื่องเข้าระบบ

หมายเหตุ
จังหวัดมีอำนาจอนุญาตเฉพาะน้ำมันเครื่องใช้แล้วเท่านั้น
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16. การอนุญาตขยายระยะเวลาในการจั ดเก็ บ สิ ่ง ปฏิ กู ล หรื อ วั สดุท ี่ไ ม่ใ ช้แ ล้ วในบริเ วณโรงงาน
(แบบ สก.1) ที่ยื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักการ
1. กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใน
บริเวณโรงงาน เพิ่มเติมเนื่องจากมี ปริมาณน้อยไม่เพียงพอไม่คุ้มค่าต่อการขออนุญาตนำออกนอกโรงงาน
สามารถขอขยายระยะเวลาจัดเก็บได้โดยยื่นคำขอตามแบบ สก. 1
2. จังหวัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (ตามแบบ สก.1) ตามคำสั่ง กรอ.ที่ 113/2551 เรื่อง มอบหมายให้
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้อนุญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
3. การยื่นคำขอฯ
3.1 ยื่นคำขอฯ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ตั้งโรงงาน
3.2 ยื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
4. เอกสารที่ใช้ยื่นคำขอ
- คำขออนุญาตขยายระยะเวลา (แบบ สก.1)
- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
- สำเนาบัตรประชาชนกรณีบุคคล- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคล (ระยะเวลาไม่เกิน
6 เดือน) พร้อมสำเนาบัตร
ประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- มาตรการและวิธีการจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
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ขั้นตอนการดำเนินการ (กรณียื่นผ่านระบบ Internet)

ผู้ขอยื่นคำขอฯเข้าระบบ
พิจารณาคำขออนุญาต
อนุมัตผิ ลการพิจารณา
ผู้ยื่นขอฯ ตรวจสอบผล / พิมพ์หนังสือแจ้ง

1. ผู้ขอยื่นคำขอฯ โดยป้อนข้อมูลตามแบบ สก. 1 ผ่าน
ระบบ Internet
2. พิจารณาคำขออนุญาต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานฯ Log in เข้าระบบอนุญาต
ตรวจสอบว่ามีคำขอฯ ค้างการพิจารณาอยู่หรือไม่
(กรณีค้างระบบจะแจ้งคำขอรอการพิจารณาตัวอักษร สีแดง)
- พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดคำขอฯ และ
ระยะเวลาที่ขอขยาย พร้อมพิมพ์ชื่อผู้พิจารณาคำขอฯ
3. อุตสาหกรรมจังหวัดอนุมัติ
- กรณีอนุมัติให้พิมพ์ชื่ออุตสาหกรรมผู้อนุญาต
4. ตรวจสอบผลและพิมพ์หนังสือแจ้งผล
- ผู้ขอยื่นคำขอฯ โดยป้อนข้อมูลตามแบบ สก. 1

หมายเหตุ
การพิจารณาให้ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บควรคำนึงถึง
1. ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการจัดเก็บว่ามีมากหรือน้อย
2. สถานที่หรือพื้นที่ในการจัดเก็บมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ พร้อมตรวจสอบว่ามีการ
ป้องกันการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไร
3. ระยะเวลาในการจัดเก็บที่ขอขยายออกไป้มีความเหมาะสมหรือไม่
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวควร Log in เข้าระบบเพื่อ
ตรวจสอบคำขอรอการพิจารณาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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17. การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานที่ยื่น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักการ
1. ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน โดยยื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. จังหวัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตต่ออายุนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ที่ยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) ตามคำสั่ง กรอ.
ที่ 113/2551 เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้อนุญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548
3. การยื่นคำขอฯ
- ยื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
ขั้นตอนการดำเนินการ (กรณียื่นผ่านระบบ Internet)
1. ผู้ขอยื่นคำขอฯ โดยป้อนข้อมูลตามแบบ สก. 2 ผ่าน
ระบบ Internet
ผู้ขอยื่นคำขอฯเข้าระบบ
2. พิจารณาคำขออนุญาต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานฯ Log in เข้า ระบบอนุญาต
ตรวจสอบว่ามีคำขอฯ ค้างการพิจารณาอยู่หรือไม่
พิจารณาคำขออนุญาต
(กรณีค้างระบบจะแจ้งคำขอรอการพิจารณา
ตัวอักษรสีแดง)
- พิ จ ารณาตรวจสอบรายละเอี ย ดคำขอฯ ต่ อ อายุ
อนุมัตผิ ลการพิจารณา
พร้อมพิมพ์ชื่อผู้พิจารณาคำขอฯ
3. อุตสาหกรรมจังหวัดอนุมัติ
- กรณีอนุมัติให้พิมพ์ชื่ออุตสาหกรรมผู้อนุญาต
ผู้ยื่นขอฯ ตรวจสอบผล / พิมพ์หนังสือแจ้ง
4. ตรวจสอบผลและพิมพ์หนังสือแจ้งผล
- ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถตรวจสอบผลการพิจารณา
และพิ ม พ์ ห นั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาจากระบบ
Internet ได้
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้จาก menu สืบค้นข้อมูล
หมายเหตุ
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลฯ ต้องคำนึงถึง
1. จังหวัดต้องพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จัดระบบไว้ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเท่านั้น
2. หากพบว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผู้ขอยื่นขอต่ออายุฯ ออกนอกบริเวณโรงงานไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงจากที่ได้ตรวจสอบกำกับดูแลโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถพิจารณาไม่ต่อ
อายุได้
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวควร Log in เข้าระบบเพื่อ
ตรวจสอบคำขอรอการพิจารณาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
จำนวน 4 กระบวนการ
1. การฝึกอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
2. การจัดทำแผนและรายงานผล
3. การจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
4. การขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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1. ขั้นตอนการฝึกอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
จัดทำรายละเอียดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา
เสนอ อสจ. ลงนาม
จัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม
จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมสัมมนา
ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามกำหนดการ

สรุปผลการฝึกอบรม

1. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
- ส่งแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม
- วิเคราะห์และสรุปความต้องการฝึกอบรม
2. จัดทำรายละเอียดโครงการ
- จัดทำโครงการฝึกอบรม
- ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรมในเบื้องต้น
- จัดทำกำหนดการฝึกอบรม
- จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือเชิญ กลุ่มเป้าหมายพร้อมแบบตอบรับการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
- จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการ
3. เสนอ อสจ. ลงนาม
- อสจ. ลงนามในหนังสือ
- กลุ่มนโยบายและแผนงาน ดำเนินการจัดส่งเอกสาร
4. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม
- รวบรวมแบบตอบรับจัดทำบัญชีรายชื่อและแบบ
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา
5. จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมสัมมนา
- จัดเตรียมสถานที่อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมสัมมนา
6. ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามกำหนดการ
- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อ
- ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามกำหนดการ
- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมตามแบบประเมินผลการ
ฝึกอบรม
7. สรุปผลการฝึกอบรม
- จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมสัมมนา
- ส่งใบสำคัญและคืนเงินยืม
- จัดทำหนังสือตอบขอบคุณวิทยากร
- จัดทำสรุปผลการฝึกอบรม
- เสนออสจ. เพื่อทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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2. การปฏิบัติงานการจัดทำแผนและรายงานผล
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำเดือน
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำเดือน ตามแบบรายงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เสนออสจ. เพื่อ
อนุมัติแผนประจำเดือน
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตามที่
ได้รับมอบหมาย ตามแบบรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ส่งรายงานประจำเดือนให้
กลุ่มนโยบายและแผนงาน

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อุตสาหกรรมจังหวัดลงนาม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทราบ
2. ดำเนินการประชุมคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
คัดเลือกผู้ประกอบการและข้อมูลผลิตภัณฑ์
ศักยภาพพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานแสดง
สินค้านั้น ๆ และรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ
จัดเตรียมสถานที่แสดงสินค้าและจำหน่าย
เสนอเพื่อพิจารณาจัดทำหนังสือเชิญผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าพร้อมแบบตอบรับแสดงความ
จำนงเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หนังสือประชาสัมพันธ์
จัดเตรียมสถานที่แสดงสินค้าและจำหน่าย
งานแสดงสินค้าเสนอ อสจ. ลงนาม
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่จัดงานแสดง
สินค้าตามกำหนดการสรุปผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ในแต่ละวัน
4. สรุปรายงานและประเมินผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
งานแสดงสินค้า เสนอ อสจ.เพื่อทราบ
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4. การขอรับรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รับคำขอ (มผช.1)
นัดหมายตรวจสถานที่ผลิต
ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ส่งผลิตภัณฑ์ให้หน่วยตรวจสอบ
จัดส่งแฟ้มคำขอให้ สมอ. บันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1
- ลงรับเอกสาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.1)
- เสนออุตสาหกรรมจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด สั่งการให้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 2
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- นัดหมายตรวจสถานที่ผลิต แจ้งรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 3
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
- เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
- ส่งตัวอย่างให้หน่วยตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4
- จัดทำรายงานการตรวจสถานที่ผลิต
- จั ด ทำรายงานผลการประเมิ น สุ ข ลั ก ษณะ
(กรณีผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม)
ขั้นตอนที่ 5
- จัดส่งแฟ้มคำขอให้ สมอ. และบันทึกข้อมูล
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กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จำนวน 1 กระบวนการ
1. การขอใบอนุญาตแต่งแร่
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออาชญาบัตรและประทานบัตรสำหรับแร่ทั่วไป
ผู้ขออาชญาบัตรสำรวจแร่อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ (ยกเว้นกรณีผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบุหรือบุคคลไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยถูกยกคำขอหรือถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทาน
บัตรเว้นแต่การยกคำขอหรือการเพิกถอนนั้นพ้นกำหนด 12 เดือนแล้ว นับแต่วันมีคำสั่งยกคำขอ
หรือเพิกถอนครั้งสุดท้าย หรือการยกคำขอหรือการเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ยื่นคำขอหรือผู้ถูกเพิกถอน
7. ไม่เคยต้องโทษฝ่าฝืนมาตรา 25 หรือมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เว้นแต่พ้น
โทษมาแล้วเกิน 12 เดือน
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2. 3. 6. และข้อ 7
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรสำหรับแร่ทองคำ
ผู้ขออาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตรสำหรับแร่ทองคำภายในเขตพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดต้อง
มีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่
2. ไม่เคยถูกยกคำขอหรือถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทาน
บัตร เว้นแต่การยกคำขอหรือการเพิกถอนนั้นพ้นกำหนด 12 เดือนแล้ว นับแต่วันมีคำสั่งยกคำขอ
หรือเพิกถอนครั้งสุดท้าย หรือการยกคำขอหรือเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ยื่นคำขอหรือผู้ ถูก
เพิกถอน
3. ไม่เคยต้องโทษฝ่าฝืนมาตรา 25 หรือมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เว้นแต่พ้น
โทษมาแล้วเกิน 12 เดือน
4. เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนและสิทรัพย์ที่เป็นทุน
รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
5. มีเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำถ้าผู้
ขอไม่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อนี้จะต้องมีบริษัทอื่นซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เชื่อถือ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามข้อนี้และมีความสัมพันธ์ในด้านทุน หรือการจัดการกับผู้ขอและ
รับรองที่จะให้เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะสำรวจและทำเหมืองแร่
ทองคำในกรณีของผู้ขออาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตรสำหรับแร่ทองคำนอกเขตพื้นที่ที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึง 7. ทำนอง
เดียวกับกรณีของผู้ขอสำหรับแร่ทั่วไป และต้องมีลักษณะตาม ข้อ5. ข้างต้นด้วยแต่ถ้าบริษัทเป็นผู้
ขอจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะตาม ข้อ 3. 6. และ7. ของหัวข้อสำหรับแร่ทั่วไป และต้องมี
ลักษณะตามข้อ 5. ในหัวข้อนี้ด้วย
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คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต
ผู้ขอใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ใบอนุญาตแต่งแร่ ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ใบอนุญาต
นำแร่เข้ามาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ (ยกเว้นกรณีผู้ขอเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบุหรือบุคคลไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยถูกยกคำขอหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่การยกคำขอหรือการเพิกถอนนั้นพ้นกำหนด
12 เดือน แล้วนับแต่วันมีคำสั่งยกคำขอหรือเพิกถอนครั้งสุดท้าย หรือเว้นแต่การยกคำขอหรือกา
เพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ยื่นคำขอหรือผู้ถูกเพิกถอนในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2. 3. 5. และ6. สำหรับใบอนุญาตอื่น ๆ นอกจากใบอนุญาตตามที่
กล่าวถึงข้างต้น ได้แก่ ใบอนุญาตอุปกรณ์ของการทำเหมือง ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ใบอนุญาตร่อนแร่ ใบอนุญาตมีแร่ในครอบครอง เป็นต้น ผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันแต่
ยกเว้นข้อ 3 กล่าวคือไม่ต้องเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
เอกสารทั่วไปสำหรับใช้ประกอบคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และหนังสือแสดงการจำทะเบียนบุคคล (กรณีผู้
ขอเป็นนิติบุคคล)
3. สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
(กรณีผู้ขอเปืนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีผู้ขอเปืนนิติบุคคลและ
สำเนาหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนด (กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน) สำหรับ
เอกสารเฉพาะเพิ่มเติมอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับชนิดของคำขออนุญาตนั้น ๆ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ในแต่ละหัวข้อของชนิดใบอนุญาต

53

1.การขอใบอนุญาตแต่งแร่
ผู้ยื่นคำขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รับชำระค่าธรรมเนียม
รับจดทะเบียนคำขอไว้ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่ดิน / ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม / รังวัดเขตแต่งแร่
ส่งแผนงานและกรรมวิธีแต่งแร่ให้ กพร./
สรข.ตรวจสอบและพิจารณา

1. ผู้ขอกรอกคำขอในแบบคำขอที่ 34 และยื่นคำขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- คำขอความครบถ้วนของเอกสาร
- คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
- แผนที่แสดงเขตแต่งแร่
- แผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่
3. เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
- คำขอฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สภาพที่ดินในเขตแต่งแร่
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
- รังวัดพื้นที่เขตแต่งแร่
6. ส่งแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ให้กรมอุตสาหกรรม
พื้น ฐาน และการเหมืองแร่ หรือสำนักงา น
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบ
และพิจารณา
7. เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ออก

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
การแต่งแร่ เป็นการกระทำให้แร่สะอาดหรือเพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และ
รวมถึงการบดแร่ หรือคัดขนาดแร่จะแบ่งวิธีการแต่งแร่ออกเป็น 2 หมวด คือ
หมวด 1 ประกอบด้วย การย่อยแร่ บดแร่ หรือคัดขนาดแร่ ที่ใช้สินแร่ไม่เกิน 25 ตันต่อวัน และการล้างแร่
ด้วยน้ำการเลือกแร่ด้วยมือการแยกแร่โดยอาศัยความถ่วงจำเพราะ (เช่น ใช้รางล้างแร่ จิ๊ก โต๊ะแยกแร่หรือ
ไซโคลน เป็นต้น) การแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก หรือการแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิต หรือไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ออกใบอนุญาต
หมวด 2 ประกอบด้วย การย่อยแร่ บดแร่ หรือคัดขนาดแร่ ที่ใช้สินแร่เกิน 25 ตันต่อวัน และการลอยแร่หรือ
ใช้วิธีการทางเคมีหรือวิธีการอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ จะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก่อนออกใบอนุญาต
***************************************

