


 



คาํนํา 

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเล่มน้ี เกิดข้ึนจากแนวคิดของ

ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี  เ ม่ือคร้ังดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2551 โดยตอ้งการปรับปรุงการปฏิบติังานของสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัให้มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยได้แต่งตั้งคณะทาํงานย่อยภายใตค้ณะทาํงาน 

 เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบติังานของสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัข้ึน 8 คณะ หน่ึงในนั้นคือคณะทาํงาน

การจัดทาํคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ซ่ึงคณะทาํงานได้รวบรวม 

เ รียบเรียงกระบวนงานต่างๆของทั้ ง  4 ฝ่าย  ในสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและได้เวียนส่งให ้

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั เพื่อใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมหรือแกไ้ขแต่ยงัไม่ทนัไดพ้ิมพเ์ผยแพร่

ด้วยเหตุส้ินปีงบประมาณและมีการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยข้าราชการระดับสูงหลายตําแหน่ง  ทาํให ้

การจัดประชุมคณะทํางานเพื่อเพิ่มผลิตภาพได้เว ้นระยะไปจนกระทั่ง  นายอุดม  วงศ์วิว ัฒน์ไชย  

ผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สํานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดพ้ิจารณาเห็นว่าหากมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของสาํนกังานอุตสาหกรรม

จังหวัด  จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสําหรับผู ้ปฏิบัติงานในสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกระดับ  

จึงมอบหมายให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือฉบบัน้ีให้ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบติังานและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

( นายปราโมทย ์ วิทยาสุข (CKO) ) ใหด้าํเนินการในคร้ังน้ี 

 คณะทาํงานหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มน้ีคงเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็นอ้ย หากท่านใด

พบเห็นขอ้บกพร่องหรือมีคาํแนะนาํใดๆ ท่ีจะทาํใหคู้มือฯ เล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ขอไดโ้ปรดแจง้คณะทาํงานฯ 

เพื่อจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงในโอกาสต่อไป คณะทาํงานขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสนับสนุนให ้

คู่มือฯ เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงมา ณ โอกาสน้ี 

 

       คณะทาํงานการจดัทาํคู่มือมาตรฐาน 

การปฏิบติังานของสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั 

                          กนัยายน 2553  
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ฝ่ายนโยบายและแผน 
 

จ านวน 16 กระบวนงาน 

1.  การจดัท าแผนค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจงัหวดั/ แผนปฏิบติังานประจ าปี 

2.  การติดตามประเมินผล 

3.  การปฏิบติังานการรับเอกสาร 

4.  การปฏิบติังานการส่งเอกสาร 

5.  การปฏิบติังานการจดัเก็บเอกสาร 

6.  การปฏิบติังานการท าลายเอกสาร 

7.  การปฏิบติังานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง(ลูกจา้งชัว่คราว) 

8.  การปฏิบติังานการด าเนินการทางวนิยั 

9.  การปฏิบติังานการรับ เก็บรักษาและน าเงินส่งคลงั 

10.  การปฏิบติังานการจ่ายเงิน 

11.  การปฏิบติังานการซ้ือ/จา้ง 

12.  การปฏิบติังานการเบิกจ่ายพสัดุ 

13.  การปฏิบติังานการจ าหน่ายพสัดุ 

14.  การปฏิบติังานการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าเดือนและรายงานผล 

15.  การปฏิบติังานการจดัประชุม 

16.  การปฏิบติังานการควบคุมภายใน 
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1.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานจัดท าค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจังหวดั/ แผนปฏบิัติงานประจ าปี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจังหวดั/ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  

- จดัท าส าเนาเอกสารโครงการประจ าปีจาก อก./สปอ. และ จงัหวดั ใหทุ้กฝ่ายเพื่อเตรียมการประชุม  

 2.  จดัประชุม โดยใชน้ าแผนงาน/ โครงการประจ าปีจาก อก./สปอ. และ จงัหวดั เป็นหวัขอ้หลกัการประชุม

จดัท าค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจังหวัด/ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ซ่ึงแต่ละโครงการจะตอ้งสัมพนัธ์

กบัประเด็นยทุธศาสตร์ของ อก. สปอ. จงัหวดัและ สอจ. โดยมีการระดมสมองของบุคลากร 

3.   เสนออุตสาหกรรมจงัหวดัพิจารณาอนุมติัค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจังหวดั/ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  

- ส่งใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมใหค้วามเห็นชอบ 

- สั่งการใหฝ่้ายท่ีรับผดิชอบแต่ละโครงการด าเนินการตามแผนฯ 

 

 

 

 

 

ค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจงัหวดั/แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

 

ประชุมค าของบประมาณ/ แผนพฒันาจังหวดั/ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

อนุมัติแผน / ส่ังการ 

 



3 

 

2.  การติดตามประเมนิผลแผนงาน/ โครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.     จดัท าแผนการติดตามประเมินผล 

- นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน น าแผนงาน / โครงการของ  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ตาม

แผนปฏิบติัการประจ าปีมาศึกษาเพื่อวางแผนการติดตาม เป็นแผนรายเดือน   

- ประเมินผลท่ีก าหนดตามแผนปฏิบติัการตามช่วงเวลา 

- ประสานฝ่ายต่างๆ ท่ีด าเนินการโครงการท่ีรับผดิชอบ 

2.     รวบรวม / วิเคราะห์ผล 

- รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานทุกโครงการจากฝ่ายต่างๆ 

- ประเมินผลโครงการเปรียบเทียบ แผน / ผล  

- วเิคราะห์ความส าเร็จและไม่ส าเร็จของโครงการตามเป้าหมาย 

3. สรุป / รายงานผล   

- สรุปรายงานผล พร้อมขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานประจ าปี  

- ส่งรายงานกระทรวงอุตสาหกรรมและจงัหวดั 
 

 

 

 

 

จดัท าแผนการติดตามประเมินผล 

รวบรวม / วิเคราะห์ผล 

สรุป / รายงานผล  
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3.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการรับเอกสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รับเร่ือง / แยกประเภทเอกสาร 

- เจา้พนกังานธุรการ รับเอกสาร 

- กรณีเอกสารลบั  แยกประเภทเอกสารลบั น าส่งนายทะเบียน 

2.  ตรวจสอบ / ลงทะเบียนรับเร่ือง / จดัแฟ้มน าเสนอ 

- ตรวจสอบเอกสารพร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

- ลงทะเบียนรับเร่ือง 

- จดัแฟ้มน าเสนอ 

3. พิจารณาสั่งการ  

- น าเสนออุตสาหกรรมจงัหวดั พิจารณาสั่งการ 

4. บนัทึกการสั่งการ / น าส่ง 

- บนัทึกการสั่งการ / บนัทึกการสั่งการ ในสมุดทะเบียน 

- น าส่งผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 

รับเร่ือง / แยกประเภทเอกสารลบัน าส่งนายทะเบียน 

ตรวจสอบ / ลงทะเบียนรับเร่ือง / จดัแฟ้มน าเสนอ 

พิจารณาสัง่การ  

บนัทึกการสัง่การ / น าส่ง 
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4.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการส่งเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. รับเร่ือง /ตรวจสอบ / ลงทะเบียนส่งเร่ือง 

 - เจา้พนกังานธุรการ   รับเร่ืองจากฝ่ายต่างๆ 

 -  ตรวจสอบเอกสารพร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

 -  ลงทะเบียนส่งเร่ือง 

2. บนัทึกการจดัส่ง / น าส่งไปรษณีย ์

- บนัทึกการจดัส่งเอกสาร 

- น าส่งไปรษณีย ์

จดัเก็บส าเนาใบน าส่งเขา้ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเร่ือง / ตรวจสอบ / ลงทะเบียนส่งเร่ือง 

บนัทึกการจดัส่ง / น าส่งไปรษณีย ์
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5.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการจัดเกบ็เอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนด รหสัเอกสาร  

- ฝ่ายนโยบายและแผนก าหนดรหัสเอกสารหมวดใหญ่  หมวดย่อย  ในการจดัเก็บ และก าหนดแฟ้ม  

เอกสาร 

2. บนัทึก / จดัเก็บ 
- เจา้พนกังานธุรการ จดัเก็บเอกสารเขา้ตาม แฟ้ม 

- บนัทึกบญัชีคุมเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด รหสัเอกสาร 

 

บนัทึก / จดัเกบ็ 
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6.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการท าลายเอกสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ารวจ / ท าบญัชี / ร่างค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนงัสือท่ีขอท าลาย 
- เจา้พนกังานธุรการ ส ารวจเอกสารประจ าปี จดัท าบญัชีเอกสารขอท าลายประจ าปี 

- ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนงัสือท่ีขอท าลาย  

2. แต่งตัง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนงัสือขอท าลาย 

- อุตสาหกรรมจงัหวดัพิจารณาน าเสนอ ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ 

3. คณะกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร   

4. ตามบญัชีเอกสารขอท าลาย พร้อมรายงาน 

5. จดัท าหนงัสือถึงกองจดหมายเหตุ แห่งชาติเพื่อขอท าลายหนงัสือประจ าปี 

-   เม่ือไดรั้บแจง้ผลใหท้ าลายหนงัสือได ้ หรือ พน้ก าหนด  60  วนั  แลว้ไม่ไดรั้บแจง้ผลก็ให้

คณะกรรมการด าเนินการฯ ท าลายหนงัสือได ้

-   หลงัจากท าลาย ใหค้ณะกรรมการฯ รายงานผลใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ 

-   กรณีหอจดหมายเหตุขอสงวนสิทธิเอกสารเก็บไวท่ี้หอจดหมายเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุท าบญัชีขอสงวน

สิทธิส่งหอจดหมายเหตุ 

ส ารวจ / ท าบญัชี / ร่างค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาหนงัสือท่ีขอท าลาย 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหนงัสือ 

ขอท าลาย 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ด าเนินการ / รายงานผลการตรวจสอบเอกสารขอท าลาย 

จดัท าหนงัสือถึงกองจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อขอท าลายหนงัสือประจ าปี 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการท าลายหนงัสือ 
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7.  ขั้นตอนขั้นตอนการปฏบัิติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จดัท าร่างประกาศรับสมคัร และร่างค าสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการน าเสนอ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

- เจา้พนกังานธุรการ ร่างประกาศรับสมคัรตามอตัราต าแหน่งวา่ง  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

คดัเลือก น าเสนอ ผวจ. ใหค้วามเห็นชอบ 

2. ปิดประกาศ / ประชาสัมพนัธ์ 

- ปิดประกาศสอบคดัเลือก ณ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั  ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ส านกังานจดัหา

งาน และส านกังานจงัหวดั 

3. รับสมคัร / ตรวจสอบคุณสมบติั / ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ 

- รับสมคัร และตรวจสอบคุณสมบติั เม่ือ  

- ครบก าหนดประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก 

4. ด าเนินการสอบคดัเลือก  

- ด าเนินการสอบคดัเลือก ตามระเบียบราชการ 

5. ประกาศผล/บรรจุแต่งตั้ง  

- จดัท าค าสั่งจา้งลูกจา้งชัว่คราวและบนัทึกการจา้ง  

- ท าหนงัสือแจง้กระทรวง อุตสาหกรรม  เสนอ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ลงนาม 

 

จดัท าร่างประกาศรับสมคัร และร่างค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการน าเสนอ ผวจ. 

ปิดประกาศ / ประชาสมัพนัธ์ 

รับสมคัร / ตรวจสอบคุณสมบติั /ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ 

ประกาศผล/บรรจุแต่งตั้ง  

ด าเนินการสอบคดัเลือก 
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8.  ขั้นตอนขั้นตอนการปฏบิัติงานการด าเนินการทางวนัิย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  รับเร่ืองกล่าวหา ร้องเรียน/บตัรสนเท่ห์, ตรวจเห็นเอง, ส่ือมวลชน 

–   ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัรับเร่ือง กล่าวหา ร้องเรียน  ผูป้ฏิบติังานกระท าผิดวนิยัใหร้ายงาน   

*ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 

2.  ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ** สืบสวนขอ้เท็จจริง 

- สืบสวนเองหรือตั้งคณะกรรมการสืบสวน ขอ้เทจ็จริงไม่จ  ากดัเวลา 

-  กรณีไม่มีมูล  ยติุเร่ือง 

-  กรณีมีมูล สอบสวนทางวินยั 

3. ***การสอบสวนทางวินยั / ตั้งคณะกรรมการ 

     3.1  กรณีไม่ร้ายแรง 

-  จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได ้

-  สอบสวนโดยแจง้ขอ้กล่าวหา สรุปพยานหลกัฐานใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ 

     -  ผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงขอ้กล่าวหา 

     3.2  กรณีร้ายแรง 

-  ตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อท าการสอบสวน คณะกรรมการประกอบดว้ย 

              1.  ประธานกรรมการ 

              2.  กรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน 

              3.  ผูช่้วยเลขานุการ (กรณีจ าเป็น) 

รับเร่ืองกล่าวหา ร้องเรียน 

 

สอบสวนทางวินยั/ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

การสอบสวนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีท่ี ก.พ. ก าหนด 

 

การพิจารณาสัง่การของผูส้ัง่การแต่งตั้ง 

 

สืบสวนขอ้เทจ็จริง 
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คุณสมบัต ิ

      1.  เป็นขา้ราชการพลเรือน 

      2.  ประธานฯ ตอ้งมีระดบัไม่ต ่ากวา่ผูถู้กกล่าวหา 

      3.  ตอ้งมีนิติกร ผูไ้ดรั้บปริญญาทางกฎหมาย  ผา่นการฝึกอบรมฯ  ผูมี้ประสบการณ์ทางกฎหมาย 

     4.  การสอบสวนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ี ก.พ. ก าหนด 

          - ระยะเวลาทางสอบสวน รวม 180 วนั   เร่ิมตั้งแต่ คณะกรรมการรับทราบค าสั่ง    แยกเป็น 

             1. ประชุมแนวทาง แจง้และอธิบายขอ้กล่าวหา ภายใน 15 วนั 

             2. รวบรวมพยานหลกัฐานฝ่ายกล่าวหาภายใน 60 วนั 

             3.  แจง้ขอ้กล่าวหาสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุน    ขอ้กล่าวหาภายใน 15 วนั 

             4. รวบรวมพยานหลกัฐานฝ่ายถูกกล่าวหาภายใน60วนั 

             5.  ประชุมลงมติ ท ารายงานการสอบสวนเสนอ ส านวน ภายใน 30 วนั 

   หมายเหตุ 

       -  ขยายเวลาไดใ้นแต่ละช่วงตามความจ าเป็นคร้ังละ ไม่เกิน 60 วนั 

        - หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน 270 วนัตอ้งรายงาน   อกพ. 

5.  ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาส านวน ตรวจความถูกตอ้ง 

     -  ไม่ผดิ ยติุเร่ือง 

     -  ผดิไม่ร้ายแรง สั่งลงโทษ 

     -  ผดิร้ายแรง ส่งเร่ืองเขา้ อกพ. 

*ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

-  รัฐมนตรีเจา้สังกดั -   ปลดักระทรวง 

-  อธิบดี   -   ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

**การสืบสวน หมายถึง             การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานเพื่อจะทราบรายละเอียด         

                                                      ของเร่ืองใดๆ เพื่อพิจารณาวา่ กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาผูก้ระท า                   

                                                      ผดิวนิยัหรือไม่ 

***การสอบสวนทางวนิยั หมายถึง การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบั 

เร่ืองท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดวินัย เพื่อทราบพฤติการณ์และ

ขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีกล่าวหานั้น  และเพื่อให้การด าเนินการทางวินยัไดจ้ริง

และยติุธรรม 
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9.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการรับ  เกบ็รักษา  และน าเงินส่งคลงั 

 

 
 

 

 
 

 

1.   รับเงินรายไดค่้าธรรมเนียม / ค่าภาคหลวงแร่ / ค่าปรับ / ออกใบเสร็จรับเงิน 

- รับช าระค่าธรรมเนียม  ค่าภาคหลวงแร่ 

- น าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

- น าส่งเป็นเงินนอกงบประมาณเงินฝากคลงั 

- ค่าปรับอ่ืน ๆ  

พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน     

กรณีเขียนใบเสร็จผดิ ให้ขีดฆ่าแลว้ลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

2.   น าส่งเงิน / เกบ็รักษาเงิน 

- กรณีส่งเงิน  จดัท าใบน าฝากเงิน (Pay In Slip) ส่งท่ีธนาคารกรุงไทย เขา้บญัชี เงินฝากของส านกังานคลงัจงัหวดั 

- กรณีเกบ็รักษาเงิน  ให้น าส่งคณะกรรมการเกบ็รักษาเงินตามระเบียบฯ 

3.   ด าเนินการตามระบบ  GFMIS 

3.1  จดัท า นส 01  ใบจดัเก็บรายได ้(ตนเอง) และ นส 02-1 ใบน าส่งเงิน  (แบบผ่านรายการ)  ในระบบ GFMIS 

(สปอ.) 

3.2 กรณีน าส่งเป็นเงินรายไดจ้ดัเก็บแทนกนั  จดัท า นส 03 (ใบจดัเก็บรายไดแ้ทนกนั) ,  จดัท า นส 02-2 ใบน าส่ง

เงิน (แบบพกัรายการ) ในระบบ  GFMIS  (กพร.)  

3.3 กรณีน าเงินฝากคลงัจดัเก็บเป็น นส 01  แลว้น าส่งเงินเป็น นส 02-1  (แบบผ่านรายการ)  ในระบบ GFMIS 

(สปอ. , กพร.) 

  3.4  จดัเกบ็ส าเนาเอกสารการน าส่งเขา้ระบบการจดัเกบ็    

          เอกสารตามหมวดหมู่ 

4.  ลงบญัชี 

- ลงบญัชียอ่ยเงินรายไดแ้ผน่ดิน 

5.   บญัชีรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงั 

รับเงินรายไดค่้าธรรมเนียม / ค่าภาคหลวงแร่ / ค่าปรับ / ออก

ใบเสร็จรับเงิน 
น าส่งเงิน / เกบ็รักษาเงิน 

ด าเนินการตามระบบ  GFMIS 

ลงบญัชี 
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10.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการจ่ายเงิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  รับเร่ืองขอเบิก 

2.   ด าเนินการในระบบ GFMIS 

-  ลงทะเบียนคุมรายการขอเบิกและจดัท า  

    ขบ 02 (ใบขอเบิกเงินงบประมาณท่ีไม่ อา้งใบสั่งซ้ือฯ/เงินงบประมาณ)       

    ขบ 03(ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณท่ีไม่อา้งใบสั่งซ้ือฯ) 

- กรณีจดัซ้ือวงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป ใหจ้ดัท าขอ้มูลหลกัผูข้าย ผา่นระบบ  GFMIS ก่อน พร้อมจดัท า   บส 01 

(ใบสั่งซ้ือ/จา้ง/เช่า)  จะไดเ้ลขท่ีใบสั่งซ้ือจากระบบ GFMIS  แลว้น ามาจดัท า ขบ 01(ใบขอเบิกเงินท่ีตอ้งอา้ง

ใบสั่งซ้ือฯ) 

- รอการปลดรหสัลอ็ค และประมวลผลประมาณ  3 วนั  เงินโอนเขา้บญัชี 

3. ตรวจสอบเงินโอนเขา้บญัชี 

- ตรวจสอบยอดเงินเขา้บญัชีส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั 

- เจา้พนกังานการเงินและบญัชี เขียนเช็คสั่งจ่ายเจา้หน้ีตามใบส าคญั 

4. ด าเนินการในระบบ GFMIS 

- จดัท า  ขจ 05 (รายการบนัทึกการจ่ายช าระเงิน)  ในระบบ GFMIS 

5. ลงบญัชี 

- ลงใบส าคญัดา้นรับ ดา้นจ่าย ดา้นทัว่ไป 

- ลงบญัชีดา้นรับ , ดา้นจ่าย , ดา้นทัว่ไป 

- ลงบญัชีแยกประเภท 

รับเร่ืองขอเบิก 

ด าเนินการในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบเงินโอนเขา้บญัชี  

ด าเนินการในระบบ GFMIS 

 ลงบญัชี 
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11.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการซ้ือ / การจ้าง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. รวบรวมรายการขอจดัซ้ือ / จดัจ้าง 
- ฝ่ายต่างๆ ท าบนัทึกแจง้ความตอ้งการเสนอ    อุตสาหกรรมจงัหวดัอนุมติั  

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุรวบรวมรายการขอจดัซ้ือ / จดัจา้ง    จดัท ารายงานขอจดัซ้ือ / จดัจา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

รับการขอจดัซ้ือ/ จดัจา้ง เสนออุตสาหกรรมจงัหวดั ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

2. ด าเนินการจดัซ้ือ / จดัจ้าง  
- ด าเนินการจดัซ้ือ / จดัจา้งตามท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบพสัดุ 

- ในกรณีท่ีจดัซ้ือ / จดัจา้ง ในวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป ตอ้งท าขออนุมติัขอ้มูลหลกัผูข้ายเสนอคลงัจงัหวดั 

3. ตรวจรับ / รายงาน / อนุมติัเบิกจ่าย 

- คณะกรรมการฯ ตรวจรับการซ้ือ / การจา้ง คร้ังนั้น 

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  รายงานผลการจดัซ้ือ / จดัจา้ง และขออนุมติัเบิกจ่าย 

- แบบขออนุมติัขอ้มูลหลกัผูข้าย 

- แบบขอสร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย (แบบ ผข.01) 

- ใบสัง่ซ้ือ / จา้ง / เช่า (แบบ บส. 01)  

4. การเบิกจ่าย 

- จดัส่งเอกสารการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ใหเ้จา้พนกังานการเงินและบญัชี ด าเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง

การจ่ายเงิน 

5. ลงบัญชีพสัดุ 

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ลงรับพสัดุ – ครุภณัฑ ์แยกตาม ประเภท 

- กรณีรับบริจาคครุภณัฑ ์ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุลงทะเบียนครุภณัฑแ์ยกตามประเภท 
 

รวบรวมรายการขอจดัซ้ือ / จดัจา้ง  

ด าเนินการจดัซ้ือ / จดัจา้ง 

ตรวจรับ / รายงาน / อนุมติัเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย 

ลงบญัชีพสัดุ 
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12.  ขั้นตอนการปฏบัิติงานการเบิกจ่ายพสัดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  รับใบขอเบิกพสัดุ 

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุรับใบขอเบิกพสัดุจากผูข้อเบิก 

2.  พิจารณาสั่งจ่าย 

- เสนอ อุตสาหกรรมจงัหวดั / หวัหนา้หน่วยพสัดุ พิจารณาสั่งจ่าย 

3.  จ่ายพสัดุ 

- ตรวจสอบพสัดุคงเหลือตามบญัชี  

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุจ่ายพสัดุใหก้บัผูข้อเบิก 

ลงบญัชีเบิก – จ่าย พสัดุนั้น ๆ หากพสัดุท่ีขอเบิกไม่มี หรือ ไม่พอเพียงแก่การจ่ายคร้ังน้ี ใหรี้บด าเนินการจดัหา

โดยด่วน 

 

 

 

 

 

รับใบขอเบิกพสัดุ 

พิจารณาสัง่จ่าย 

จ่ายพสัดุ 
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13.  ขั้นตอนการปฏบัิติงานการจ าหน่ายพสัดุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุคงเหลอืประจ าปี 

-  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุคงเหลือประจ าปี เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 

- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดท าบัญชีพัสดุคงเหลือ ณ ว ันส้ินงวดเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการ                     

รับการจ่าย ระหว่างปี เทียบกบัพสัดุท่ีมีอยู่จริง เม่ือตรวจสอบแลว้ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการ

ตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน 30 วนัท าการหลงัส้ินปีงบประมาณ  

2.  ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

- คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุคงเหลือประจ าปี ด าเนินการ ตรวจสอบแล้วรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน 30 วนัท าการ เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อทราบ 

3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

-  เจา้หน้าท่ีพสัดุรายงานผลการตรวจสอบไปยงัส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน

ตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค     

        

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ คงเหลือประจ าปี 

ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

จ าหน่ายพสัดุ 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 
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4. จ าหน่ายพสัดุ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณีพสัดุช ารุด 

- คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงวา่พสัดุท่ีช ารุด  เส่ือมสภาพหรือหมดความจ าเป็นใชใ้นราชการ เกิด

จากสาเหตุอะไร  ถา้ช ารุดเพราะการกระท าของคนตอ้งหาผูก้ระท าความผิดและให้รับผิดชอบในการซ่อม

ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม  แต่ถ้าช ารุดเพราะการใช้งานและไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานต่อไปให้เสนอ

จ าหน่าย ต่อไป 

- เสนอขอความเห็นชอบในการจ าหน่ายพสัดุท่ีหมดความจ าเป็น เส่ือมสภาพ ต่อ ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมเพื่อขอจ าหน่ายพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ หรือหมดความจ าเป็นใช้ในราชการ ซ่ึงอาจจะเสนอ

ราคากลาง เพื่อจ าหน่ายไปพร้อมก็ได ้

- เม่ือไดรั้บการเห็นชอบจากปลดักระทรวงอุตสาหกรรมให้จ  าหน่ายพสัดุไดแ้ลว้  เจา้หน้าท่ีพสัดุเสนอ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาก าหนดราคากลาง และ คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ เม่ือไดร้าคากลาง

เพื่อจ าหน่ายพสัดุแลว้ให้เสนอผูว้่าราชการจงัหวดั / อุตสาหกรรมจงัหวดัเพื่อขออนุมติัราคากลางเพื่อ

จ าหน่ายต่อไป และด าเนินการจ าหน่าย รายงานผลใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ 

- เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ออกใบเสร็จรับเงินจากการจ าหน่ายพสัดุและน าเงินส่งเป็นรายได้

แผน่ดิน 

-    เจา้หนา้ท่ีพสัดุจ าหน่ายครุภณัฑอ์อกจากทะเบียนและรายงานผลใหป้ลดักระทรวงอุตสาหกรรมและ 

             ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคทราบ  
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14.  ขั้นตอนการปฏบิัติงานการจัดท าแผนปฏบิัติงานประจ าเดือนและรายงานผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผนปฏิบติังานประจ าเดือน 

- แต่ละฝ่ายใน สอจ. จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าเดือน (แผนงาน/ แผนเงิน)  ของฝ่ายเองตามแบบรายงาน

แผน / ผล การปฏิบติั งานประจ าเดือนเสนออุตสาหกรรมจงัหวดั  เพื่อทราบ 

- ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมแผนของทุกฝ่ายรวม เป็นแผนของ สอจ.  

2. ปฏิบติังานตามแผน 

- ทุกฝ่ายปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้   

3. รายงานผลการปฏิบติังาน 

- จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามแบบรายงานแผน / ผล การ

ปฏิบติังานประจ าเดือน  ( ถา้ปฏิบติังานไม่ไดต้ามแผนท่ีวางไวต้อ้งมีค าช้ีแจงประกอบรายงานผล

ประจ าเดือน)  
 

 

 

แผนปฏิบติังานประจ าเดือน 

รายงานผลการปฏิบติังาน 

ปฏิบติังานตามแผน 
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15.  ขั้นตอนการปฏบัิติงานการจัดประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดวนัประชุม ส่งหนงัสือสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้งถึงเร่ืองท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุม  
2. ระเบียบวาระการประชุม 

จดัท ารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ซ่ึง  ประกอบดว้ย 6 วาระหลกั ดงัน้ี 
-  ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

- ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม (ถา้มี) 

- ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง สืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังท่ีแลว้ (ถา้มี) 

- ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อทราบ 

- ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

- ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืนๆ 

3. ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีเสนอ 

- เตรียมสมุดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงช่ือ 

- เตรียมเคร่ืองด่ืม หรืออาหารวา่ง 

- ในกรณีการประชุมมีการอา้งถึงขอ้กฎหมาย ระเบียบ จะตอ้งจดัเตรียมไวใ้หพ้ร้อม 

4. ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจดัท ารายงานการประชุม  และน าส่งรายงานการประชุมใหก้บัผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม

ตรวจความถูกตอ้งของรายงานการประชุม 
 

ก าหนดวนัประชุม / ส่งหนงัสือเชิญ  

ระเบียบวาระการประชุม 

ด าเนินการประชุม 

 

จดัท ารายงานการประชุม / ส่งรายงานการประชุม 
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16.  ขั้นตอนการปฏบัิติงานการควบคุมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลองคก์ร / รายงานความเห็นเก่ียวกบัการควบคุมใน 

แต่งตั้งคณะท างานจดัท าระบบและควบคุมภายใน 

คดัเลือกกระบวนงาน / โครงการ/ กิจกรรม/งาน 

เพื่อจดัประเมินความเส่ียง 

ประเมินสภาพแวดลอ้ม / ประเมินความเส่ียง 

งานท่ีเลือก 

การประเมินผล / ปรับปรุงระบบควบคุม/รายงาน/ ผล

การประเมินระดบัฝ่าย 

 จดัท าแผนการปรับปรุงและการควบคุมภายใน 

รายงานความคืบหนา้ 

จดัท าระบบควบคุมภายใน 

การประเมินผล / ปรับปรุงระบบควบคุม/ 

ระบบรายงานผลการประเมินระดบัฝ่าย 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานความคืบหน้าตามระเบียบ คตง. ข้อ 5 
1. แต่งตั้งคณะท างานจดัท าระบบและควบคุมภายใน โดยมีหนา้ท่ี 

-  ประเมินความเส่ียงของกระบวนงาน/  โครงการ/ กิจกรรม/ งาน 
-  จดัวางระบบการควบคุมภายใน 
-  เสนอแนะปรับปรุงและประเมินประสิทธิผลงานการควบคุมภายใน 

2. คัดเลอืกกระบวนงาน/ งาน/กิจกรรม/ โครงการเพือ่ประเมินความเส่ียง  
-  คณะท างานด าเนินการคดัเลือกกระบวนงาน/ โครงการ/ งาน/ กิจกรรม ท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุ

ภารกิจ และบรรลุวตัถุประสงคข์อง สอจ. 

- จดัล าดบัความส าคญั เพื่อพิจารณาวางระบบการควบคุม   

- จดัท าแผนปฏิบติัการ โดยมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ใหช้ดัเจน 

3. ประเมินสภาพแวดล้อม/ ประเมินความเส่ียง งานทีเ่ลอืก 
- ประเมินสภาพแวดลอ้ม (แบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน) 

- ประเมินความเส่ียงของงานท่ีเลือกมาประเมินการควบคุม (แบบสอบถามการประเมินภายในและแบบ

ประเมินการควบคุมเฉพาะเร่ือง) 

4.      พจิารณาผลการประเมินการควบคุม/ จัดท าสรุปรายงาน 

         -  พิจารณาผลการประเมินตามแบบ รวมทั้งความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

         -  จดัท าสรุปรายงานผลตามแบบ ค.1 และแบบ ค.2 เสนอ อสจ. เพื่อขอความเห็นชอบผลการประเมิน 

5.      จัดท าแผนการปรับปรุงและการควบคุมภายใน 

         -  น าสรุปรายงานในแบบ ค.1 และแบบ ค.2 มาด าเนินการจดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

            ของแต่ละฝ่าย (แบบ ค. 3) 

          -  จดัท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดบัองคก์ร (แบบ ค.4) 

6.      รายงานความคืบหน้า 

          -  จดัท ารายงานความคืบหนา้ให ้สตง.ภูมิภาคจงัหวดั และกระทรวง โดยใหส่้งแบบ ค.1 ละแบบ ค.4 

          -  ส าหรับแบบ ค.2 และแบบ ค.3 ใหเ้ก็บไวท่ี้ สอจ. เพื่อรอการตรวจซ่ึง สตง.จะเขา้ตรวจ 

             หรือใหส่้งเอกสารไปใหต้รวจก็ได ้
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7.      จัดท าระบบควบคุมภายใน 

         -  จดัวางระบบควบคุมภายใน กระบวนงาน/ โครงการตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

         -  แจง้ใหทุ้กฝ่ายท่ีตอ้งด าเนินการควบคุมภายในด าเนินการในส่วนงานท่ีรับผิดชอบตามแบบการ 

             ควบคุมภายใน 

      ข้ันตอนรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 ประเมินผลอย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง 

8.      การประเมินผลปรับปรุงระบบควบคุม/ ระบบรายงานผลการประเมินระดับฝ่าย 

         -  ประเมินผลองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2-1) 

         -  น ามาสรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

         -  ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) หากพบจุดอ่อนและสาเหตุการควบคุมใหจ้ดัท า 

             แผนปรับปรุงการควบคุม (แบบ ปย.3) 

         -  ติดตามและรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

            (แบบติดตาม ปย.3) 

         -  จดัท าหนงัสือรับรองการควบคุมภายในระดบัฝ่าย (แบบ ปย.1) 

         -  รายงานให้อุตสาหกรรมจงัหวดัทราบ 

9.      สรุปการประเมินองค์กร/ รายงานความเห็นเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 

          -  จดัท ารายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุม (แบบ ปอ.2-1) 

           -  สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)   

           -  จดัท าแบบการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ถา้มี 

           -  จดท ารายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

               (แบบติดตาม ปอ.3) ถา้มี     

           -  รายงานความเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายในของหวัหนา้ส่วนราชการต่อกระทรวง จงัหวดั  และ             

               สตง. ภูมิภาค 
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ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 

จ านวน  17  กระบวนงาน 

1. การตรวจการณ์โรงงานทัว่ไป 
2. งานรับแจง้และออกใบรับแจง้โรงงานจ าพวกท่ี 2 
3. งานพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 
4. งานรับแจง้การเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 
5. การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัโรงงาน 
6. งานด าเนินคดีโรงงาน 
7. งานพิจารณาการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการอนุญาต 
8. งานพิจารณาค าขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 
9. งานพิจารณาการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 
10. งานอนุญาตทดลองเดินเคร่ืองจกัร 
11. งานพิจารณาการขอใบแทนใบอนุญาต และส าเนาใบรับแจง้โรงงานจ าพวกท่ี 2 
12. งานรับแจง้เลิกประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และ 3 
13. การออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร 
14. การออกใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการทดทะเบียนเคร่ืองจกัร 
15. การขออนุญาตมีไวใ้นครอบครองวตัถุอนัตราย (วอ.8) เฉพาะน ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ 
16. การอนุญาตขยายระยะเวลาในการจดัเก็บส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณโรงงาน 
17. การต่ออายใุบอนุญาตน าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน 
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1.  การตรวจการณ์โรงงานทัว่ไป 
การตรวจการณ์โรงงานทัว่ไป  เป็นการตรวจสอบ ก ากบัดูแล  วินิจฉยั  ติดตามผลการสั่งการให้โรงงาน

ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  หรือกฎหมายตาม พ.ร.บ. อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หากตรวจสอบพบว่ามีการ

กระท าท่ีฝ่าฝืนก็จะสั่งการให้ปฏิบติัตามกฎหมายโรงงานต่อไป  ซ่ึงจะเป็นไปตามแผนการตรวจโรงงาน

ประจ าเดือน  ประจ าปีของฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  

การตรวจการโรงงานทัว่ไป  แบ่งเป็น  4  ลกัษณะ 
1. การตรวจสอบเร่ืองทัว่ ๆ ไป  เช่น  ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ใบรับแจง้ การประกอบ

กิจการโรงงาน  การช าระค่าธรรมเนียมรายปี  การปฏิบติัตามเง่ือนไขในใบอนุญาต   การขยายโรงงาน   การต่อ
อายใุบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  กากอุตสาหกรรม 

2. การตรวจติดตามผลกรณีมีค าสั่งการใหป้รับปรุงแกไ้ขโรงงาน 
3. การตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั 
4. การตรวจสอบเฉพาะกิจตามโครงการ  เช่น  โครงการตามแผนงาน,  กรณีเกิดอุบติัเหตุ  อุบติัภยัการ

ระเบิด  การร่ัวไหลของสารเคมี 
 
หลกัปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบโรงงาน 

1.  การตรวจสอบโรงงาน  ให้ตรวจสอบว่าเป็นโรงงานหรือไม่  มีใบรับแจ้งฯ  หรือมีใบอนุญาต
หรือไม่มีการขยายโรงงานหรือไม่  มีการช าระค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่  มีการต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่  
มีการปฏิบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไขใบอนุญาตหรือไม่  มีการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปตาม 

1.1  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535)  หมวด 1 : เร่ืองท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคาร       
และลกัษณะภายในอาคารโรงงาน หมวด 2 :  เร่ือง เคร่ืองจกัรอุปกรณ์  หรือส่ิงท่ีน ามาใชใ้นโรงงาน  หมวด 3 :  
เร่ืองคนงานประจ าโรงงาน  หมวด 4 :  เร่ืองการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  หมวด 5 :  เร่ืองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน   

1.2  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2535)  หมอ้ไอน ้ า  การจดัท ารายงานข้อมูลตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  การจดัท ารายงานกมัมนัตภาพรังสี  

1.3  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2535) เร่ือง การทดลองเดินเคร่ืองจกัร   
1.4  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2535) เร่ืองการช าระค่าธรรมเนียมรายปี   

2. การจดัท ารายงาน  การตรวจสอบโรงงานทุกคร้ังจะตอ้งมีการเขียนรายงานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้น  โดยปกติจะใชแ้บบตรวจสอบ  02  และถา้มีความละเอียดไม่พอก็ให้จดัท ารายงานเพิ่มเติมแบบ
ตรวจสอบ  02  อีกต่างหาก 

2.1  การตรวจการโรงงานทัว่ไป  หากมีการสั่งการโรงงานให้ปรับปรุงแกไ้ข (ตามมาตรา 37)  เม่ือ
ตรวจสอบติดตามผลค าสั่งโรงงานปฏิบติัตามก็ยติุเร่ืองได ้
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2.2 หากโรงงานไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง  กรณีตามขอ้ 2.1  ปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวง
มอบหมายมีอ านาจสั่งการตามมาตรา (ม.39)  ให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว  และปรับปรุงแกไ้ขโรงงานนั้นเสียใหม่  หรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
  2.3  จากขอ้ 2.2   เม่ือโรงงานปรับปรุงแกไ้ขโรงงานให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
ปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายมีหนงัสือสั่งใหป้ระกอบกิจการโรงงานเสียก่อน โรงงานจึงจะ
ประกอบกิจการต่อไปได ้

3.   ดูแผนผงัขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจการโรงงานและค าอธิบายเพิ่มเติมของโรงงานจ าพวกท่ี 1
โรงงานจ าพวกท่ี 2  และโรงงานจ าพวกท่ี 3 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  แผนการตรวจ / เหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุ 
- ตรวจตามแผนตรวจโรงงานประจ าเดือน / ประจ าปี 
- ตรวจเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบติัเหตุ  

2.  วางแผนการตรวจและมอบหมายงาน 
-  หวัหนา้ฝ่ายโรงงานมอบหมายงานและก ากบัใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานของเจา้หนา้ท่ีใน

ฝ่ายฯ แต่ละคน 
-   หวัหนา้ฝ่ายโรงงานมอบหมายวศิวกร / เจา้พนกังานตรวจโรงงาน ตรวจสอบ เร่ืองกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

อุบติัเหตุ  อุบติัภยั  เร่ืองร้องเรียน 
 
 

แผนการตรวจโรงงานหรือเหตุฉุกเฉิน 

วางแผน / มอบหมายงาน 

ตรวจสอบตามแผน 

รายงานผล 
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3.  ตรวจสอบ 
-   ตรวจสอบเร่ืองใบอนุญาต  การช าระค่าธรรมเนียม  รวมทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไข  ความปลอดภยั  

ส่ิงแวดลอ้ม หรือการต่ออายุ  กากอุตสาหกรรม 
-   ตรวจอุบติัเหตุ  อุบติัภยั  เร่ืองร้องเรียน  เพื่อรายงานสาเหตุผลกระทบ  ความเสียหาย  การสั่งการ

ปรับปรุงแกไ้ข 
-   ตรวจติดตามผล  จากการสั่งการใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย 

4.  รายงานผล 
 -   กรณีปฏิบติัตามกฎหมาย รายงานผลยติุเร่ือง 

            -    กรณีไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  รายงานผลเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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2.   งานรับแจ้งและออกใบรับแจ้งโรงงานจ าพวกที ่2 
หลกัการ 
1.  โรงงานจ าพวกท่ี 2  ได้แก่ โรงงานประเภทชนิดและขนาดท่ีก าหนดไวต้ามบญัชีทา้ยกฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2535) 
2.  ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  ท่ีอยู่นอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30  แห่ง

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  หรือนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม  
เม่ือจะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานใหแ้จง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน 

3.  การแจ้งประกอบกิจการดังกล่าวให้แจ้งตามแบบและรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นแบบ ร.ง. 1 ท้าย
กฎกระทรวง ฉบบั ท่ี 4 (พ.ศ. 2535)  โดยมีเอกสารประกอบดงัน้ี 

3.1  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน  กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

3.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ท่ีตั้ง

ส านกังาน  วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล ท่ีออกใหไ้ม่เกินหกเดือน  (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล)   

3.3  แผนผงัแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสม และถูกตอ้งตามมาตราส่วน 

3.4  เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด 

  4. เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแจง้ตามขอ้ 3  และตรวจสอบแลว้พบวา่เป็น โรงงานจ าพวกท่ี 2  ให้ออก

ใบแจง้เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ตามประกาศ  15  วนั  แบบ ร.ง.  2 ทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ใน

วนัท่ีไดรั้บแจง้ หากพนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบโดยชดัแจง้ในขณะรับแจง้วา่การประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกท่ี 

2 ของผูแ้จง้เป็นการขดัต่อหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยเป็นกรณีท่ีไม่อาจสั่งแกไ้ขได ้พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ยอ่มมีอ านาจปฏิเสธรับแจง้ได ้(ตามบนัทึกขอ้ความ กรอ. ท่ี อก. 0303/414 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2546) 

   5.   เม่ือครบก าหนดตามขอ้ 4  ไม่มีผูแ้สดงความคิดเห็นใหอ้อกใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน

จ าพวกท่ี  2   

6.  ผูป้ระกอบการช าระค่าธรรมเนียมและรับใบแจง้การประกอบกิจการ (รง.2) 

7.   ช าระค่าธรรมเนียมใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี  2  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดต้ั้งแต่

วนัท่ีรับใบรับแจง้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)    
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูป้ระสงคจ์ะประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  ยืน่ใบแจง้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวก 2 (แบบ ร.ง.1) 
2. วศิวกร / เจา้พนกังานตรวจโรงงาน ตรวจสอบเอกสาร  ความครบถว้นถูกตอ้งของรายละเอียดขอ้มูลใบแจง้ (ร.ง.1) และ

เอกสารประกอบ แลว้แจง้ผลการพิจารณา 
-   กรณีเอกสารไม่ครบคืนเร่ืองใหผู้แ้จง้เพ่ือด าเนินการจดัท าเอกสารเพ่ิม 
-   กรณีไม่เขา้ข่ายโรงงานจ าพวกท่ี 2  แจง้ผลใหผู้แ้จง้ทราบพร้อมคืนเร่ือง 
-   พิจารณาท่ีตั้งโรงงานและสภาพแวดลอ้มของโรงงาน 

3. ลงทะเบียนรับเร่ืองแจง้ 
         -    ลงทะเบียนรับเร่ือง  เม่ือตรวจสอบแลว้เขา้ข่ายเป็นโรงงานจ าพวกท่ี  2 
4. ออกใบรับแจง้ (ร.ง.2) 

-   ขอเลขทะเบียนโรงงานผา่นระบบ Internet  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และออกเลขท่ีใบรับแจง้  แลว้พิมพใ์บรับ
แจง้ (ร.ง.2) 

-  วศิวกร/ เจา้พนกังานตรวจโรงงาน ลงนามในใบรับแจง้  (ร.ง.2  ล าดบัท่ี 1,2 ) 
5. เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี 

-   เก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฯ 
6. มอบใบรับแจง้ (ร.ง.2) 

-   ผูแ้จง้ช าระค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจง้ (ร.ง.2)  และสามารถด าเนินการประกอบกิจการไดท้นัที 
          -   มอบเร่ืองใหฝ่้ายโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์  
 
หมายเหต ุ  เม่ือส้ินสุดกระบวนการออกใบรับแจง้ใหด้ าเนินการ 

1.   แจง้ผลใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ  (ทุกส้ินเดอืน) 
2.  มอบเร่ืองใหฝ่้ายโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์ เช่น  การรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน ตรวจสอบโรงงาน พร้อมจดัท ารายงานผลการตรวจ  

ผูแ้จง้ยืน่ใบแจง้ (ร.ง.1) 

ตรวจสอบเอกสาร 

ออกใบรับแจง้ ( ร.ง. 2 ) 

 

ลงทะเบียนรับเร่ืองแจง้ 

เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี 

 

มอบใบรับแจง้ (ร.ง. 2) 
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3.  งานพจิารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 

หลกัการ 
1. โรงงานจ าพวกท่ี 3  ไดแ้ก่  โรงงาน  ประเภท ชนิดและขนาด  ดงับญัชีทา้ยกฎกระทรวง   พ.ศ.  2535)  ออก

ตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  ท่ีมีการตั้งโรงงานจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อน   จึงจะด าเนินการได ้  
ทั้งน้ีรวมถา้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32(1) ใหโ้รงงานท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าวเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 
ดว้ย 

2. หา้มตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 3 ก่อนไดรั้บใบอนุญาตเวน้แต่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นิคมอุตสาหกรรม 

3. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ รง.3 จ านวน 3 ฉบบั ยื่นต่อส านกังานอุตสาหกรรมในทอ้งท่ีตั้งโรงงาน 
4. เอกสารท่ีผูข้อตอ้งแสดงพร้อมค าขอ รง.3 

4.1 ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน (กรณีนิติบุคคลธรรมดา) 
4.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งส านกังาน  

วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล ท่ีออกใหไ้ม่เกินหกเดือน (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล)   
4.3 แผนผงัแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานท่ีถูกต้องตามมาตราส่วน (กรณีสร้างเต็มพ้ืนท่ี เช่น 

ตึกแถว ไม่ตอ้งแสดง) 
4.4 แผนผงัแสดงการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีถกูตอ้งตามมาตราส่วน 
4.5 แบบแปลนอาคารโรงงานท่ีถูกตอ้งตามมาตราส่วน (ตอ้งมีค ารับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม กรณีอยูน่อกเขตควบคุมการก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร) 
4.6 ส าเนาเอกสารสิทธิท่ีดิน 

5. แบบแปลนแผนผงัและค าอธิบายวิธีป้องกนั 
5.1 เหตุอนัตราย เหตุร าคาญ (ถา้มี) 
5.2 การควบคุมการปล่อยของเสีย/มลพิษ (ถา้มี) โดยมีค ารับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

6.รายงานการ วิ เคราะห์  ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ส าหรับโรงงานท่ีต้องท ารายการฯตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์) 

7. แจง้รายละเอียดมาตรการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานตามแบบแจง้ (กรณีมีของเสียอนัตราย) 
8. กระบวนการผลิต (กรณีโรงงานมีขั้นตอนการผลิตท่ีซบัซอ้น) 
9. หนงัสือมอบอ านาจ  (กรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน) 
10. ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน จ าพวกท่ี  3  จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีออกตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย   พ.ศ. 2550   มาตรา  67  พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550   พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง   พ.ศ. 2539   มาตรา  30  และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  พ.ศ. 2548 
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ขั้นตอนการด าเนนิการ ( กรณีจงัหวดัเป็นผู้อนุญาต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบท าเลท่ีตั้งโรงงาน 

ลงทะเบียนรับค าขอฯ 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

ออกใบอนุญาต/แจง้ผล 

เก็บเงินค่าธรรมเนียม 

มอบใบอนุญาต 



31 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ ( กรณีจงัหวดัเป็นผู้อนุญาต) 
1.  ผูป้ระสงค์จะตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 3  หรือขยายโรงงาน  จดัท าค าขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ/

ขยาย   แบบ รง.3 และยืน่ค าขอ 
 2. ตรวจสอบเอกสาร 

-  รายละเอียดค าขอฯ และเอกสารประกอบค าขอฯความครบถว้น  ถูกตอ้งของเอกสาร 

-  กรณีไม่ครบถว้น  คืนค าขอฯ  ใหด้ าเนินการจดัท าเอกสารเพิ่ม    

3.  ลงทะเบียนรับค าขอฯ 

-  นดัตรวจสอบโรงงาน 

-  รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

-  แนบแฟ้มเร่ืองเดิม (กรณีขอขยาย) 

4. ตรวจสอบท าเลท่ีตั้งโรงงาน 

-  ตรวจสอบท าเลท่ีตั้งโรงงาน  ตามหลกัเกณฑ ์ประกาศกระทรวงฯ 

-  พิจารณากระบวนการผลิต  ความเหมาะสมและการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองอุปกรณ์ 

-  มาตรการควบคุม  การปล่อยของเสีย/มลพิษ 

-  กรณีตอ้งให้หน่วยอ่ืนพิจารณาให้แจง้หนังสือส่งเร่ืองให้พิจารณาและรอผลการพิจารณาเพื่อ

ประกอบการอนุญาต 

-  จดัท ารายงานตรวจตามแบบตรวจ 01 กรณีขออนุญาตประกอบและแบบตรวจ  03  กรณีขอ

อนุญาตขยายโรงงาน 

5.  จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

-  กรณีตอ้งการเอกสารเพิ่ม  ออกหนงัสือแจง้ให้จดัส่งเอกสารเพิ่มภายในก าหนดเวลา 

-  กรณีไม่ถูกหลกัเกณฑด์ าเนินการออกค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจง้สิทธิการยืน่ขออุทธรณ์ 

-  กรณีถูกหลกัเกณฑ ์ ด าเนินการจดัท าเอกสารการอนุญาต 

6.  ออกใบอนุญาต/แจง้ผล 

-  ขอเลขทะเบียนโรงงานผา่นระบบ Internet  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และออกเลขท่ีใบอนุญาต  

แลว้พิมพใ์บอนุญาต (ร.ง. 4), หนงัสือส่งส าเนาการอนุญาตให้กรมโรงงานฯ และหนงัสือแจง้ผูข้อ ฯ มาช าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

-  อสจ./ผวจ.ลงนามในใบอนุญาต (ร.ง.4) หรือใบอนุญาตขยาย ล าดบัท่ี 4 
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หมายเหตุ 

1. การพิจารณาท าเลท่ีตั้งโรงงาน ตอ้งค านึงถึง 
-  ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหป้ฏิบติั  เช่น กฎหมายวา่ดว้ยผงัเมือง 

-  ขอ้ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

-  นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี 

2. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีตอ้งผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอ่ืน เช่น การขุดดิน  หรือให้
หน่วยงานนั้นเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต  เช่น  โรงงานแปรรูปไม้,   โรงงานผลิตอาหาร,  โรงงานผลิตยา, 
โรงงานผลิตอาหารสัตว,์  โรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง  และโรงงานผลิตวตัถุมิพิษ  

3. ประเภทโรงงานท่ีตอ้งผา่นความเห็นจากการฟังประชาคมทอ้งถ่ิน  ( 13 ประเภทโรงงาน) 
4. โรงงานบางประเภทตอ้งก าหนดเง่ือนไข  ท่ีผูป้ระกอบกิจการตอ้งปฏิบติัเป็นพิเศษ (ตามคู่มือรหัส

เง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
5. กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีก าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัรรวมเกิน 500  แรงมา้ หรือ 

กรณีขยายโรงงานมีก าลังแรงม้าเคร่ืองจกัรรวมเกิน 600 แรงม้า ต้องส่งเร่ืองให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิจารณาอนุญาต 

6. กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล าดับท่ี 106 ต้องส่งเร่ืองให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาต 
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4.   งานรับแจ้งการเร่ิมประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 

หลกัการ 
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ถา้ประสงค์จะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานในส่วนหน่ึงส่วนใด  

ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 
1.  การยื่นใบแจง้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 (แบบ ร.ง. 5)  ตอ้งแจง้ให้หน่วยเจา้หนา้ท่ีทราบไม่

นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 
2. เอกสารประกอบการแจง้ 

2.1   ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ฉบบัผูป้ระกอบการ 
2.2    ค่าธรรมรายปีตามก าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัรท่ีขอแจง้ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎกระทรวง

อุตสาหกรรม 
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 ขั้นตอนการด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประสงคจ์ะเร่ิมประกอบกิจการให้ยื่นใบแจง้ประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกท่ี 3  ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ  15  วนั 
2.   ตรวจสอบเอกสาร 
      -   ตรวจความครบถว้นถูกตอ้งของรายละเอียดขอ้มูล 
      -  ใบแจง้ประกอบและเอกสารประกอบ 
3.   เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี 
4.   เก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
      4.1   ลงทะเบียนรับเร่ือง/นดัตรวจโรงงาน 
      4.2   บนัทึกการแจง้ฯ 
5.    บนัทึกการแจง้ในใบอนุญาต (ร.ง.4)  ล าดบัท่ี 3  และล าดบัท่ี 9  กรณีแจง้เร่ิมประกอบ และล าดบัท่ี 6  กรณี
แจง้เร่ิมประกอบส่วนขยาย 
6.    วิศวกร / เจา้พนกังานตรวจโรงงาน ลงนามในใบอนุญาต (ร.ง.4)  ล าดบัท่ี 3 หรือล าดบัท่ี 6 และล าดบัท่ี 9  
มอบใบอนุญาต ผูข้อฯ รับใบอนุญาต และเร่ิมประกอบกิจการไดน้บัแต่วนัท่ีไดแ้จง้เร่ิมประกอบกิจการ 
7.    วิศวกร / เจา้พนกังานตรวจโรงงาน ตรวจโรงงาน ( เง่ือนไขการอนุญาต ,เคร่ืองจกัร ,ระบบบ าบดั)  และ
จดัท ารายงานการตรวจตามแบบตรวจ 02 ถา้ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขใหส้ั่งปรับปรุงแกไ้ข 
       -    แจง้ผล กรอ. / เก็บแฟ้มเร่ืองเขา้ระบบ 

ผูข้อฯ ยืน่ใบแจง้ประกอบฯ 

ตรวจสอบเอกสาร 

เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี 

ลงทะเบียนรับเร่ืองแจง้ 

บนัทึกการแจง้ในใบอนุญาต 

มอบใบอนุญาต 
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5. การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัโรงงาน 
หลกัการ 
1. การร้องเรียนเก่ียวกับโรงงานจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการประกอบกิจการของโรงงานก่อให้เกิดเหตุ

เดือดร้อนร าคาญ  หรืออนัตรายต่อบุคคล  ทรัพยสิ์นท่ีอยู่ใกลบ้ริเวณโรงงาน  หรือสถานประกอบการนั้นถูก
สงสัยวา่มีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบรับแจง้ถูกตอ้งหรือไม่  ซ่ึงมีช่องทางการร้องเรียนดงัน้ี 

1. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
2. ทางจดหมายหรือโทรศพัท์ 
3. ทางส่ือมวลชน  เช่น  วทิย ุ โทรศพัท ์ หนงัสือพิมพ ์
4. สายด่วน  หรือ  Internet 
5. หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ  เช่น  ศูนยด์ ารงธรรม  กรมควบคุมมลพิษ  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

6. ผา่นปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. การด าเนินการ 
1. กรณีผูร้้องเรียนมาดว้ยตนเองหรือร้องเรียนทางโทรศพัท ์ ใหส้อบถามรายละเอียดให้ครบถว้นมาก

ท่ีสุด  เช่น ขอ้มูลโรงงานท่ีถูกร้องเรียน  บา้นผูร้้องเรียนและผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนรายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง
สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดเหตุเดือดร้อน  ช่วงเวลาท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ฯลฯ 

2. ตรวจสอบประวติั ขอ้มูลโรงงาน จากแฟ้มเร่ืองเดิมวา่เคยถูกร้องเรียนหรือไม่  มีค  าสั่งแกไ้ขหรือ
ได้แกไ้ขปัญหาไปแล้วหรือไม่  มีเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการอย่างไร  ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย
หรือไม ่

3. ตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้ครบถ้วน  หากมีโรงงานหลายโรงงานอยู่ในบริเวณท่ีถูกร้องเรียนตอ้ง
ตรวจสอบทุกโรง  และสอบถามขอ้มูลเหตุเดือดร้อนร าคาญจากผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียงให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนท่ีสุด
เพื่อใชว้เิคราะห์ประมวลผลเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 

4. กรณีมีการร้องเรียนถึงหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ดว้ย  อาจนดัหมายตรวจสอบพร้อมกนัจะ
ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนครบถว้น  ถูกตอ้งตรงกนั  มีความชอบธรรมซ่ึงจะไดรั้บการยอมรับจากผูร้้องเรียนสูง 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  รับเร่ืองร้องเรียน / พบเห็น 
-  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากแฟ้มเร่ืองเดิม 
-  สอบถามขอ้มูล  สาเหตุ  ผลกระทบ  ช่วงเวลาท่ีก่อให้เกิดเหตุร้องเรียนและความตอ้งการให้แกไ้ข

ปัญหา 
2.  ตรวจสอบโรงงาน 

-  กรณีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืน  อาจเชิญหน่วยงานนั้น ๆตรวจสอบร่วมพร้อมกนั 
-  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามสาเหตุการแจง้ร้องเรียน 
-  เก็บตวัอยา่ง เพื่อส่งตรวจวเิคราะห์ผลดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสั่งการ

ต่อไป 
-  ตรวจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
-  ท  าบนัทึกผลการตรวจสอบโรงงานโดยละเอียด  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งการปรับปรุงแกไ้ข

ปัญหาหรือด าเนินคดี 
3.  สั่งการ / แจง้ผล 

-  กรณีไม่ไดก่้อเหตุเดือดร้อน และไม่ผดิกฎหมายใหย้ติุเร่ือง          
-  กรณีก่อเหตุเดือดร้อน หรือกระท าผิดกฎหมาย สั่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม ม.37 และ/หรือ 

ด าเนินคดี และกรณีท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดอนัตราย  ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่าง
ร้ายแรง อาจพิจารณาสั่งใหห้ยดุโรงงานชัว่คราวเป็นบางส่วนตามมาตรา 39 วรรค 1 ได ้

-  แจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้้องเรียน  หน่วยงานส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  และส านกังานบริหารกลาง 
ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
4.  ตรวจติดตามผล 

-  ตรวจติดตามเม่ือครบก าหนดการสั่งการ 
-  รายงานผล 

 

รับเร่ืองร้องเรียน / พบเห็นโรงงานท่ีอาจก่อเหตเุดือดร้อน 

ตรวจสอบโรงงาน 

 

สัง่การ / แจง้ผล 

ตรวจติดตามผล 
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6. งานด าเนินคดโีรงงาน 
การเปรียบเทียบคดีเป็นกระบวนการยติุคดีอาญา ซ่ึงกฎหมายใหอ้ านาจหนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐท าได้

โดยไม่ตอ้งน าคดีฟ้องร้องต่อศาล  แต่มีขอ้จ ากดัไวมิ้ให้เปรียบเทียบปรับไดทุ้กคดี คือ คดีตาม พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ. 2535  ให้อ านาจคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับไดทุ้กชนิดขอ้หา หรือฐานความผิดตาม

กฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  50  วรรคสองหรือมาตรา  52  วรรคสอง  คือ ความผิด

ขอ้หาตั้งโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  ส าหรับโรงงานประเภทชนิดท่ีก าหนด

จ านวนหรือขนาดท่ีจะใหต้ั้งหรือไม่ใหต้ั้งในทอ้งท่ีใดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตามมาตรา32 

(1)  ซ่ึงก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน  4  ปี  หรือปรับไม่เกิน 4  แสนบาทและขอ้หาขยายโรงงานโดยไม่ได้รับ

อนุญาตส าหรับโรงงานท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีออกตามมาตรา  32(1)  ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนั  คดี

เหล่าน้ีจะตอ้งน าสู่ศาลอยา่งเดียว (ค่าปรับเป็น 2 เท่า) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   โรงงานท่ีตอ้งด าเนินคดี 
       -    ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  หรือใบรับแจง้  (ร.ง.2) 
       -    กระท าผดิในขอ้หาหรือฐานความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
2.    การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  
       -    เป็นการตรวจสอบตามแผน หรือกรณีมีผูร้้องเรียนจดัท ารายงานการตรวจสอบ  ตามแบบตรวจสอบให้
ไดข้อ้เทจ็จริงละเอียดเพียงพอ  เพื่อจะน าไปประกอบขอ้กฎหมายวา่ผดิอะไรบา้ง 
      -    ผูเ้สียหายซ่ึงจะตอ้งตรวจสอบและสอบถามขอ้มูลวา่ไดรั้บผลกระทบ หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 
หรือความเดือดร้อนอยา่งไร 
3.    ตั้งขอ้กล่าวหาหรือฐานความผดิ 
       -     ตั้งขอ้กล่าวหาหรือฐานความผิด  และบทก าหนดโทษ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535   ซ่ึงก าหนด
บทลงโทษไวต้ั้งแต่   มาตรา  45  ถึง มาตรา  60    
4.    บนัทึกค าใหก้ารประกอบการด าเนินคดี 
       -   จดัท าแบบบนัทึกค าใหก้ารของผูก้ล่าวหา (แบบ ปท.01) 
       -   จดัท าบนัทึกค าใหก้ารของผูต้อ้งหา (แบบ ปท.02) 

การช าระค่าปรับ 

โรงงานท่ีตอ้งด าเนินคดี 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ตั้งขอ้กล่าวหาหรือฐานความผิด 

การบนัทึกค าใหก้ารประกอบการด าเนินคดี 

การแจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ป้ระกอบกิจการทราบ 

ส่งส าเนาเปรียบเทียบคดี/ส่งฟ้องศาล 

การแจง้ผลการพิจารณา 
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5.    การแจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ป้ระกอบกิจการทราบ 
      -     ผูท่ี้มีความผิดคือผูท่ี้มีหนา้ท่ีจะตอ้งขอรับใบอนุญาตมิใชค้นงานท่ีปฏิบติังาน  อาจเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ก็ได ้ ในกรณีผูก้ระท าผิดเป็นนิติบุคคล ผูต้อ้งหามีสองส่วนคือ 1 นิติบุคคลและ 2 กรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล นั้น 
      -    ท าหนงัสือแจง้ขอ้หาหรือฐานความผิด พร้อมสิทธิการเปรียบเทียบคดี ส่งไปยงัภูมิล าเนาผูต้อ้งหา ดว้ย
จดหมายลงทะเบียนตอบรับ 
6.     ส่งส าเนาเปรียบเทียบคดี / ฟ้องศาล 
        -    เม่ือผูต้อ้งหายินยอมให้เปรียบเทียบคดี และลงนามในแบบปท.02 แลว้  ให้ส่งส านวนเร่ืองไปท่ี สกม. 
สปอ. เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีต่อไป 
       -   ส่งฟ้องศาล  ในกรณีผูต้อ้งหาไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือแจง้ฐานความผิด และ/
หรือ ไม่ยอมใหท้ าการเปรียบเทียบปรับ โดยให้ท าหนงัสือร้องทุกขพ์ร้อมส านวนคดีเพื่อร้องทุกข ์ต่อพนกังาน
สอบสวนทอ้งท่ีด าเนินคดีต่อไป และควรส าเนาเอกสารดงักล่าวแจง้ให้ส านกังานบญัชาการต ารวจภูธรภาค 
นั้นๆ ทราบดว้ย 
7.   การแจง้ผลการพิจารณา 
     -   เม่ือคณะกรรมการฯ เปรียบเทียบปรับเสร็จ จะส่งผลคืนมาจงัหวดั  สอจ. จะตอ้งออกหนังสือแจง้ให้
ผูต้อ้งหามาช าระค่าปรับ ภายใน  30  วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการฯ เปรียบเทียบปรับไดล้งมติเปรียบเทียบ
ปรับ (ใหร้ะบุวนัสุดทา้ยใหท้ราบดว้ย ) 
       -  การรับช าระค่าปรับ 
        -   ผูต้อ้งหาจะตอ้งมาช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา  30  วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบปรับ     จะ
ขยายเวลาออกไปไม่ได ้ หากมาช าระเงินหลังวันที่ก าหนด ต้องไม่รับช าระค่าปรับ  และท าหนังสือร้องทุกข์ถึง
พนักงานสอบสวน ส่งฟ้องศาลต่อไป  
        -    ถ้ามาช าระค่าปรับในก าหนดเวลา ให้ยุติเร่ือง และแจ้งผลพร้อมหลักฐานการช าระค่าปรับให้
คณะกรรมการฯ ทราบ  
หมายเหตุ 

1. การท าหนงัสือแจง้ขอ้กล่าวหาหรือฐานความผิดไปยงัภูมิล าเนาให้มีก าหนดระยะเวลามาติดต่อ
เป็นเวลาพอสมควร เช่น 10-15 วนั  พร้อมตอ้งแจง้ดว้ยวา่หากไม่มาติดต่อตามระยะเวลาท่ีก าหนดเจา้หนา้ท่ีจะ
ส่งเร่ืองด าเนินคดีต่อพนกังานสอบสวนต่อไป 

2. กรณีมีผูเ้สียหาย/ผูร้้องเรียนจากการกระท าผิด ให้สอบถามผูเ้สียหายผูร้้องเรียนวา่ยินยอมให้ท า
การเปรียบเทียบคดีหรือไม่ หากไม่ยินยอมให้บนัทึกเป็นหลักฐานแนบไวใ้นส านวนเร่ืองด้วย และให้ส่ง
ส านวนเอกสารทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลต่อไป    ซ่ึงคณะกรรมการจะไม่สามารถท าการ
เปรียบเทียบปรับคดีได ้  
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7.    งานพจิารณาการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการอนุญาต 

หลกัการ 
1. ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดตอ้งการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในการประกอบ

กิจการโรงงาน ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535   สามารถท าไดโ้ดยการยื่นเป็นหนงัสือหรือค าขอ 
พร้อมช้ีแจงเหตุผลประกอบ 

2. การยืน่ค  าขอหรือหนงัสือช้ีแจงเหตุผลต่อผูอ้นุญาต โดยมีเอกสารประกอบ 
2.1 ค าอธิบายเหตุผล ความจ าเป็น และความเหมาะสมต่อการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

เง่ือนไข 
2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  ฉบบัผูป้ระกอบกิจการโรงงาน จะแนบมา

พร้อมกนัเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีบนัทึกการเปล่ียนแปลง  หรือผูรั้บใบอนุญาตน าใบอนุญาตมาให้เจา้หนา้ท่ีบนัทึกการ
ยกเลิกเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเม่ือผูอ้นุญาตได้สั่งการให้ยกเลิกเปล่ียนแปลงเง่ือนไขภายในระยะท่ีเจา้หน้าท่ี
ก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5  (พ.ศ. 2535)  ขอ้ 8 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.     ผูป้ระสงคจ์ะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอนุญาตเม่ือมีกระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง ไป ท าให้

เง่ือนไขท่ีก าหนดอยูเ่ดิมไม่เหมาะสม 
2.    พิจารณาค าขอ 

-   ตรวจความถูกตอ้งของเอกสารและเหตุผลช้ีแจง  หากไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์  ให้แจง้ผลทนัที 
3.    ตรวจโรงงาน  

-   ตรวจสอบโรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามเหตุผลท่ีแจ้ง รายงานผลการตรวจสอบและ
ความเห็นเสนอ อสจ. ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง หรือคงไวเ้ง่ือนไขต่อไป 

4.    ยกเลิกเปล่ียนแปลง 
-   กรณีพิจารณาอนุญาตใหย้กเลิกหรือเปล่ียนแปลง  ใหพ้ิมพเ์ง่ือนไขการอนุญาตไวใ้นใบอนุญาต  (ร.ง.

4) ล าดบัท่ี 2  ขอ้ 2  ตามผลการพิจารณา 
 
หมายเหตุ 

หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูอ้นุญาต  ตอ้งรวบรวมผลการพิจารณา เสนอให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมผูอ้นุญาตเดิมเป็นผูพ้ิจารณา  เม่ือไดรั้บทราบผล  จึงแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบต่อไป 

 

 

 

 

รับค าขอ ฯ 

พิจารณาค าขอ 

ตรวจโรงงาน 

ยกเลิก / เปล่ียนแปลง 

 

แจง้ผล 
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8.   งานพจิารณาค าขอรับโอนการประกอบกจิการโรงงาน 

หลกัการ 
1. การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535   

กรณีผูรั้บใบอนุญาต  โอนการประกอบกิจการ  ให้เช่าหรือให้เช่าซ้ือโรงงาน หรือขายโรงงาน  ให้ถือ
วา่ผูน้ั้นไดเ้ลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้นโอนการประกอบกิจการให้เช่าหรือให้เช่าซ้ือหรือขาย
โรงงาน   ผูรั้บโอนการประกอบกิจการโรงงาน  ผูเ้ช่า  หรือเช่าซ้ือ  หรือผูซ้ื้อโรงงาน  ตอ้งขอรับโอนการ
ประกอบกิจการโรงงาน  ภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีถือว่ามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานดงักล่าวขา้งตน้  
และเม่ือไดย้ืน่ค  าขอดงักล่าวน้ีแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดใ้นระหวา่งท่ีรอรับใบอนุญาต  โดยถือเสมือนวา่
ผูย้ืน่ค  าขอนั้นเป็นผูรั้บใบอนุญาตเอกสารท่ีผูข้อตอ้งแสดงพร้อมค าขอ ร.ง.3/2  (ตามขอ้เทจ็จริงแต่ละกรณี) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บโอน  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับโอนเป็นนิติบุคคล) 
- ส าเนาหลกัฐานการโอนประกอบกิจการโรงงาน หรือส าเนาสัญญาเช่า  หรือเช่าซ้ือโรงงาน หรือ

ซ้ือขายโรงงาน แลว้แต่กรณี 
- หนังสือยอมรับสิทธิ  หน้าท่ีและความรับผิดท่ีผูโ้อนมีอยู่ต่อทางราชการ และท่ีมีอยู่ตาม

กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ขอ้ 9 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ( ร.ง. 4 ) 
- ส าเนาค าสั่งศาลแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิขอรับโอนใบอนุญาต 
- เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเจา้หนา้ท่ีก าหนด 

2. การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 22  แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
กรณีผูรั้บใบอนุญาตตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกหรือผู ้

อนุบาลเป็นผูย้ื่นค าขอเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน  90  วนั นบัแต่วนัผูรั้บใบอนุญาตตาย หรือถูกศาลสั่งให้
เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือตามท่ีผูอ้นุญาตขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น  ถา้มิไดด้ าเนินการตามนยัดงักล่าว
น้ีให้ถือวา่ใบอนุญาตส้ินอายุ  หากจะประกอบกิจการโรงงานต่อไปตอ้งด าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่   ใน
ระหว่างระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกหรือผูอ้นุบาลซ่ึงเขา้ประกอบ
กิจการโรงงานเป็นผูรั้บใบอนุญาตเอกสารท่ีผูข้อตอ้งแสดงพร้อมค าขอ  ร.ง.3/2 

2.1  กรณีทายาทเป็นผูย้ืน่ค  าขอ 
- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- บญัชีทายาท  (ในกรณีมีทายาทมากกวา่หน่ึงคน  ใหแ้สดงหลกัฐานท่ีบรรดาทายาทอ่ืนๆ ทุก

คนลงนามให้ความยินยอม)  และส าเนาใบมรณะบตัรหรือ ส าเนาค าสั่งศาลแสดงว่าเป็นผูมี้สิทธิขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

- เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด 
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- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ( ร.ง. 4 ) 
2.2 กรณีผูจ้ดัการมรดกเป็นผูย้ื่นค าขอ 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- หลกัฐานแสดงความเป็นผูจ้ดัการมรดกและส าเนาใบมรณะบตัร 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ( ร.ง. 4 ) 
- เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด 

2.3 กรณีผูอ้นุบาลเป็นผูย้ืน่ค  าขอ 
- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส าเนาค าสั่งศาลแสดงวา่เป็นผูอ้นุบาล 
- เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ร.ง. 4) 

3. การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 
- ให้ท าค าขอตามแบบ ร.ง.3/2  และเอกสารบันทึกการโอน  จ านวน  3  ฉบับ  ยื่นต่อ

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทอ้งท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู ่
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรับโอน ให้ยืน่ค  าขอรับโอน ฯ (แบบ ร.ง.3/2) 
2. ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจความครบถว้น  ถูกตอ้งของรายละเอียดค าขอรับโอนและเอกสารประกอบ 
3. ลงทะเบียนรับค าขอฯ 

- ลงทะเบียนรับค าขอฯ  พร้อมแนบแฟ้มเร่ืองเดิม 
4. พิจารณาค าขอฯ 

- เอกสารถูกตอ้ง ด าเนินการจดัท าเอกสารการอนุญาต 
- เอกสารไม่ถูกตอ้ง  ท าหนงัสือแจง้ใหส่้งเอกสารเพิ่ม 
- พิจารณาว่าเกินระยะเวลาท่ีก าหนดตามมาตรา 21 หรือ มาตรา 22  หรือไม่ 

5. ออกใบอนุญาต 
- พิมพใ์บอนุญาต ร.ง.4  ล  าดบัท่ี  8 
- อุตสาหกรรมจงัหวดั / ผูว้่าราชการจงัหวดั ลงนามในใบอนุญาตล าดบัท่ี 8 

6. มอบใบอนุญาต 
- ผูข้อรับใบอนุญาต 

     -    แจง้ผลกรมโรงงานอุตสาหกรรม / เกบ็แฟ้มเร่ืองเขา้ระบบ 
หมายเหตุ 

1. ผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าซ้ือ หรือผูซ้ื้อโรงงาน  ตอ้งขอรับโอนใบอนุญาตภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดเ้ช่า หรือเช่า
ซ้ือ หรือซ้ือโรงงาน  โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  (มาตรา 21) 

2. กรณีผูรั้บใบอนุญาตตาย  ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดก  ตอ้งยืน่ค  าขอรับโอนภายใน  90 วนั  นบัแต่วนัท่ีผูรั้บ
ใบอนุญาตตาย  หรือภายในระยะเวลาท่ีผูอ้นุญาตขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น  มิฉะนั้นใบอนุญาตจะส้ินอาย ุหาก
จะประกอบกิจการโรงงานต่อไปใหด้ าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ (มาตรา 22) 

ผูข้อยืน่เร่ืองขอรับโอน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรับค าขอ 

พิจารณาค าขอฯ 

ออกใบอนุญาต/แจง้ผล 

มอบใบอนุญาต 
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9. งานพจิารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 

หลกัการ  
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัส้ินปีปฏิทินแห่งปีท่ีหา้นบัแต่ปีท่ีเร่ิม

ประกอบกิจการโรงงาน 
2. การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535    ให้ผูรั้บใบอนุญาต

ยื่นค าขอก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุเม่ือได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูย้ื่นค าขออยู่ในฐานะผู ้รับ
ใบอนุญาตจนกว่าจะถึงท่ีสุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงงานและ
เคร่ืองจกัรถูกตอ้ง จึงต่ออายุใบอนุญาตให้  กรณีท่ีไม่ถูกตอ้งให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งการแกไ้ขตามมาตรา  15  
ใหถู้กตอ้ง  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  เม่ือแกไ้ขแลว้จึงต่ออายุได ้ ถา้ไม่แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้มี
ค  าสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต 

3. การยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต 
3.1 กรณียืน่ค  าขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทนัก าหนด  แต่ไดม้ายื่นค าขอ  ภายใน 60 วนั  นบัแต่

วนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุแลว้  ถือวา่ไดย้ื่นค าขอต่ออายุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีแต่เม่ือไดรั้บอนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ  20  ของอตัราค่าธรรมเนียมต่ออายุ หากพน้ก าหนดหกสิบ
วนัตอ้งด าเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่ 

3.2 ยืน่ค าขอตามแบบ ร.ง. 3/1  จ  านวน  3  ฉบบั  ยืน่ต่อส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทอ้งท่ี
ท่ีตั้งโรงงาน 

4. เอกสารท่ีผูข้อตอ้งแสดงพร้อมค าขอ  ร.ง. 3/1 
4.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบบัผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
4.2 ส าเนาทะเบียนบา้น  กรณีบุคคลธรรมดา  หรือส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของเอกสารดงักล่าว)  ท่ีออกให้ไม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัยื่นค า
ขอ 

4.3 หนงัสือมอบอ านาจ  (กรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน) 
       4.4   รายงานต่างๆ  ท่ีก าหนดให้ยื่นพร้อมค าขอต่ออายุใบอนุญาต เช่น  รายงานการประเมิน

ความปลอดภยัในการท างาน   เอกสารรับรองความปลอดภยัในการใชห้มอ้ไอน ้า  เคร่ืองท าความเยน็ฯ  
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อยื่นค าขอ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ตอ่อายฯุ 

ออาย 
ลงทะเบียนรับค าขอฯ 

ตรวจสอบและพิจารณา 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

ต่ออายใุบอนุญาต/แจง้ผล 

มอบใบอนุญาต 
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1. ผูป้ระสงคจ์ะต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ   จดัท าค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ 
โรงงาน  (ร.ง.3/1)  พร้อมเอกสารประกอบและยืน่ค าขอฯ 

2. ตรวจสอบเอกสาร 
- รายละเอียดค าขอฯ และเอกสารประกอบค าขอฯ 
- ความครบถว้น  ถูกตอ้งของเอกสาร 
- กรณีไม่ครบถว้น  คืนค าขอฯ  ให้ด าเนินการจดัท าเอกสารเพิ่ม   ยกเวน้กรณีใกลว้นัหมดเขต

ยืน่ค  าขอต่ออายฯุ  อนุโลมใหรั้บค าขอได ้
3. ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายฯุ 

- เงินค่าธรรมเนียมต่ออายฯุ ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
4. ลงทะเบียนรับค าขอฯ 

- กรณียงัไม่ไดต้รวจสอบตามแผนตรวจฯ  ให้นดัหมายเพื่อตรวจสอบ 
- แนบแฟ้มเร่ืองเดิม 

5. ตรวจสอบ และพิจารณา 
- ตรวจสอบก าลังเคร่ืองจกัร  สภาพโรงงาน และตรวจการปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาต  

ถูกตอ้งและมีความเหมาะสมท่ีจะใหป้ระกอบกิจการไดต้ามท่ียืน่ขอหรือไม่ 
6. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

- จดัท ารายงานการตรวจสอบตามแบบตรวจ 02 
- กรณีตอ้งการเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่ม  ออกหนงัสือแจง้ให้จดัส่งเอกสารเพิ่มภายใน

ก าหนด 
- กรณีพิจารณาอนุญาตไดด้ าเนินการจดัท าเอกสารการอนุญาต 
- กรณีไม่อนุญาต  ด าเนินการจดัท าหนงัสือแจง้ผลการไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ฯ  พร้อมแจง้สิทธิ

การอุทธรณ์ใหท้ราบดว้ย 
7. ต่ออายใุบอนุญาต 

- พิมพใ์บอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ร.ง.4) ล าดบัท่ี 3 
- หนงัสือแจง้ผลใหม้ารับใบอนุญาต  หรือ แจง้ผลไม่ต่ออายใุบอนุญาต 

8. มอบใบอนุญาต 
- ผูข้อฯ  รับใบอนุญาต 
- ส าเนาแจง้ผล กรอ. และเก็บแฟ้มเร่ืองเขา้ระบบ 
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10.   งานอนุญาตทดลองเดินเคร่ืองจักร 

หลกัการ 
1. ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประสงค์จะมีการทดลองเดินเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิม

ประกอบกิจการโรงงาน  ตามมาตรา 13  วรรคสอง   แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535   ตอ้งแจง้  วัน   เวลา และ
ระยะเวลา  การทดลองเดินเคร่ืองจกัรใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

2. การแจง้ตาม  1  ใหผู้รั้บใบอนุญาตแจง้เป็น หนังสือ  โดยระบุวนั  เวลา  และระยะเวลา  การ
ทดลองเดินเคร่ืองจกัร 

3. ระยะเวลาการทดลองการเดินเคร่ืองใหเ้ป็นไปตามท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแจง้เป็นหนงัสือ  แต่
ตอ้งไม่เกิน  60 วนั  ถา้เกินกวา่น้ี  ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่   
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประสงคจ์ะทดลองเดินเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมประกอบกิจการยื่น
เร่ืองขอทดลองเดินเคร่ืองจกัร 

2. ลงทะเบียนรับเร่ือง 
3. พิจารณา 

- กรณีขอทดลองเดินเคร่ืองจกัรไม่เกิน 60 วนั ท าหนงัสือแจง้รับทราบ 
- กรณีขอทดลองเดินเคร่ืองจักรเกิน 60 วนั วิศวกร/เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน  ควรออกไป

ตรวจสอบโรงงานตามเหตุผลท่ีผูข้อฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอทดลองเดินเคร่ืองจกัรเกิน  60  วนั 
4. แจง้ผล 

- กรณีไม่เกิน 60 วนั แจง้ผลใหรั้บทราบทนัที 
 - กรณีเกิน 60 วนั พิจารณาตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเหตุผลท่ีขอทดลองมากกว่า 60 วนั 

พร้อมแจง้ผลใหท้ราบ 
 

 

 

ผูข้อยืน่เร่ืองแจง้ขอทดลองเคร่ืองจกัร 

ลงทะเบียนรับเร่ืองแจง้ 

พิจารณาค าขอฯ 

แจง้ผล 
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11. งานพจิารณาการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 และส าเนาใบรับแจ้ง
โรงงานจ าพวกที ่2 

       หลกัการ 
1. ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย  ให้ผูรั้บใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนต่อพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีทราบหรือถูกท าลาย 
2. การยื่นขอรับใบแทน หรือส าเนาใบรับแจ้งยื่นค าขอเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานอุตสาหกรรม

จงัหวดัในทอ้งท่ีโรงงานตั้งอยู ่
3. เอกสารท่ีผูข้อตอ้งแสดงพร้อมค าขอ 

-  หนงัสือแจง้ความต่อสถานีต ารวจ (กรณีใบอนุญาตหาย)  หรือบนัทึกรับแจง้เอกสารสูญหาย   
(พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูรั้บแจง้) 

      -  ใบอนุญาตหรือใบรับแจง้ฯ ท่ีถูกท าลาย  กรณีถูกท าลาย (ถา้มี) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบรับแจง้สูญหาย  ผูรั้บใบอนุญาตฯ/ใบรับแจง้ สามารถยื่นค า
ขอเพื่อรับใบแทนใบอนุญาต หรือส าเนาใบรับแจง้โรงงานจ าพวกท่ี 2 ได ้
2. ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของค าขอ และเอกสารประกอบการ 
- ตรวจคุณสมบติัผูข้อรับใบแทน 

3. ลงทะเบียนรับค าขอ 
 - ลงทะเบียนรับค าขอพร้อมแนบแฟ้มเร่ืองเดิม 
4. พิจารณาค าขอ 
 -     เอกสารถูกตอ้ง ด าเนินการจดัท าใบแทน/ส าเนาใบรับแจง้ฯ 
 -     เอกสารไม่ถูกตอ้ง แจง้หนงัสือขอเอกสารเพิ่ม 
5. ออกใบแทนใบอนุญาต / ส าเนาใบรับแจง้  
 -     พิมพใ์บแทนใบอนุญาต หรือใบรับแจง้การประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกท่ี 2  ตามรายละเอียดฉบบั
เดิมของ สอจ. 
6. มอบใบแทนใบอนุญาต 
 -     ผูข้อฯ ช าระค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ  100  บาทและรับมอบใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
 -    รับมอบส าเนาใบรับแจง้ฯ จ าพวก 2    
       -    แจง้ กรอ. และเก็บแฟ้มเร่ืองเขา้ระบบ 

ผูข้อยืน่ค  าขอรับใบแทน/ ส าเนาใบรับแจง้ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรับค าขอ 

พิจารณาค าขอ 

ออกใบแทนใบอนุญาต / ส าเนาใบรับแจง้ 

มอบใบแทนใบอนุญาต/ส าเนาใบรับแจง้ 
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หมายเหตุ  การพิมพใ์บแทนใบอนุญาตหรือส าเนาใบรับแจง้จ าพวกท่ี 2  ใหด้ าเนินการ 

1. ใบแทนใบอนุญาต  ให้ประทบัตรา “ ใบแทน ”  ดว้ยตวัอกัษรสีแดงก่ึงกลางดา้นบนเหนือ
ครุฑ  และออกเลขท่ีของใบอนุญาต เป็น   ท........../ 25......       ลงวนัท่ี    ณ  วนัออกทะเบียน  อุตสาหกรรม
จงัหวดั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ออกใบอนุญาต ลงนาม และท่ีมุมซ้ายล่างของใบอนุญาต พิมพ ์ หมายเหตุ  
ออกใหต้ามมาตรา  25  แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535   

2. การพิมพร์ายละเอียดใบอนุญาตล าดบัท่ี 7  และบนัทึกการเปล่ียนแปลง (ล าดบัท่ี 7)  ทั้งฉบบั
ใบแทนและฉบบั สอจ. ว่า  (ได้ออกใบแทนใบอนุญาตให้ตามค าขอ  เลขท่ี ............ ลงวนัท่ี.........เดือน
.....................พ.ศ. ..........  ซ่ึงเดิม  ผูอ้นุญาตคือ............................................    อนุญาตเม่ือวนัท่ี..........  เดือน
.............................   พ.ศ. .............) 

3. ส าเนาใบรับแจง้ฯ จ าพวกท่ี 2  ให้ประทบัตรา “ส าเนา”  ก่ึงกลางด้านบนเหนือครุฑ และ
มุมซา้ยล่างของส าเนาใบรับแจง้ฯ พิมพค์  าวา่ “ส าเนาถูกตอ้ง”  พร้อมลงช่ือก ากบัและบนัทึกการเปล่ียนแปลงใน
ล าดบัท่ี 2  (ไดค้ดัส าเนาใบแจง้การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ให้ตามค าขอ เลขท่ี...........ลงวนัท่ี......
เดือน...........................พ.ศ. ............) 
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12. งานรับแจ้งเลกิประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และ 3 

หลกัการ 
1. ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดเ้ลิกประกอบกิจการ ตามมาตรา  11  วรรค 5 
2. ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3  ประสงคจ์ะเลิกประกอบกิจการ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดเ้ลิกประกอบกิจการโรงงาน 
3. เอกสารท่ีใชป้ระกอบการแจง้เลิกประกอบกิจการ มีดงัน้ี 

 3.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ฉบบัผูป้ระกอบการ)  หรือใบรับแจง้ประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกท่ี 2 
 3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูรั้บอนุญาตกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของนิติบุคคล
ผูรั้บใบอนุญาตฯ 

4. ผูแ้จง้เลิกประกอบกิจการ ตอ้งไม่มีภาระคา้งช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ผูท่ี้เลิกประกอบกิจการโรงงานแจง้หนงัสือหรือใบแจง้เลิกประกอบกิจการโรงงาน 
2.   ตรวจสอบเอกสาร 
     -  ผูแ้จง้เลิกเป็นผูรั้บใบอนุญาตและมีสิทธิในการแจง้เลิกจริงหรือไม่ 
     -  เอกสารของผูแ้จง้เลิกฯ ถูกตอ้งครบถว้น 
3.    ลงทะเบียนรับเร่ือง 
      -  ลงทะเบียนรับเร่ือง และแนบแฟ้มเร่ืองเดิม 
4.    ตรวจสอบพิจารณา 
       -  ตรวจสอบโรงงานวา่แจง้เลิกประกอบกิจการจริงหรือไม่ 
       -  กรณีคา้งช าระค่าธรรมเนียมรายปี ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมบวกเงินเพิ่มใหค้รบถว้นก่อน 
       -  จดัท ารายงานตรวจสอบ 
5.   จ  าหน่ายทะเบียน 
       -  ถา้ตรวจสอบพบวา่มีการเลิกกิจการจริงใหจ้  าหน่ายทะเบียนโรงงาน 
       -  แจง้กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สตป.สปอ. และผูข้อฯ ทราบ 
6.   ผูท่ี้เลิกประกอบกิจการโรงงานแจง้หนงัสือหรือใบแจง้เลิกประกอบกิจการโรงงาน 
       -   ตรวจสอบเอกสาร 
       -   ผูแ้จง้เลิกเป็นผูรั้บใบอนุญาตและมีสิทธิในการแจง้เลิกจริงหรือไม่ 
        -  เอกสารของผูแ้จง้เลิกฯ ถูกตอ้งครบถว้น 
       -   ลงทะเบียนรับเร่ือง 

ผูแ้จง้ยืน่ใบแจง้เลิกประกอบกิจการ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบพิจารณา 

จ าหน่ายทะเบียน 

ลงทะเบียนรับเร่ือง 
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       -  ลงทะเบียนรับเร่ือง และแนบแฟ้มเร่ืองเดิม 
  7.   ตรวจสอบพิจารณา 
        -  ตรวจสอบโรงงานวา่แจง้เลิกประกอบกิจการจริงหรือไม่ 
        -  กรณีคา้งช าระค่าธรรมเนียมรายปี ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมบวกเงินเพิ่มใหค้รบถว้นก่อน 
        -  จดัท ารายงานตรวจสอบ 
8.   จ  าหน่ายทะเบียน 
       -  ถา้ตรวจสอบพบวา่มีการเลิกกิจการจริงใหจ้  าหน่ายทะเบียนโรงงาน 
       -  แจง้กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สตป.สปอ. และผูข้อฯ ทราบ 
 

หมายเหตุ   
1.  กรณีท่ีวิศวกร / เจา้พนกังานตรวจโรงงาน ตรวจพบว่าโรงงานเลิกกิจการไปแลว้โดยไม่แจง้เลิก ให ้

ด าเนินการตาม ขั้นตอนท่ี 4 และ 5 ตามล าดบั 
2. กรณีท่ีวิศวกร / เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ตรวจพบว่าโรงงานเลิกกิจการไปแล้ว  โดยท่ีคา้งช าระ

ค่าธรรมเนียมรายปี  และไม่สามารถติดตามผูป้ระกอบการได ้ใหด้ าเนินการประสานผูน้ าทอ้งถ่ินเพื่อยื่นยนัการ
เลิกประกอบกิจการ 
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13. การออกหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร 

การออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ เค ร่ืองจักร  มี จุดมุ่ งหมายให้
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ  การขนส่ง ฯลฯ  สามารถน าเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ผลิตมายืน่ขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร  แลว้สามารถน าไปจดทะเบียนนิติกรรมจ านองกบัธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมมีเงินทุนส าหรับการประกอบกิจการมากข้ึน 

 
เอกสารทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 

1. ค าขอ อ.1/1  จ  านวน  1  ชุด  มี  3  ฉบบั 
2.   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน  3  เดือน พร้อม

วตัถุประสงคแ์ละส าเนาหนงัสือรับรองดวงตราประทบัจากกระทรวงพาณิชยก์รณีเป็นนิติบุคคล 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนของผูล้งนามในค าขอ 
4. หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากร  30  บาท  พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น และบตัร 

ประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 
5. ส าเนาเอกสารของทางราชการซ่ึงระบุรายละเอียดของสถานท่ีตั้งเคร่ืองจกัร เช่น  

ใบอนุญาตโรงงาน  ใบทะเบียนการคา้  ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  และสัญญาเช่าอาคาร ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ. 20) 

6. หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร เช่น ใบเสร็จรับเงิน  Invoice  หนงัสือ 
รับรองการขาย  สัญญาซ้ือขาย ฯลฯ 

7. แผนผงัแสดงการติดตั้งเคร่ืองจกัร (ถูกมาตราส่วน) 
8. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการ 
9.   รูปถ่ายเคร่ืองจกัร  แสดงดา้นหนา้  และดา้นขา้ง (อยา่งนอ้ย 2 รูป) ขนาด 10 ซม. X  15 ซม. 
10.   หนงัสือยนิยอมใหติ้ดตั้งเคร่ืองจกัรในกรณีเจา้ของเคร่ืองจกัรมิใช่เจา้ของสถานประกอบการ

พร้อมส าเนารับรอง  การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปีปัจจุบนัของผูย้ินยอมและส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูล้งนามในหนงัสือยนิยอมใหติ้ดตั้งเคร่ืองจกัร 

11. เอกสารหลกัฐานท่ีน ามายืน่ค  าขอการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร  ใหท้  าเป็น 
เอกสารจ านวน 3 ชุด 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อยืน่ค  าขอจดทะเบียนฯ (อ.1/1) 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรับค าขอ 

ตรวจเคร่ืองจกัร 

ประกาศกรรมสิทธ์ิจดทะเบียนฯ วนั 

ช าระค่าธรรมเนียม 

ออกรหสัหมายเลขเคร่ืองจกัรและการออกเลขหนงัสือส าคญั 

ติดแผน่ป้ายหมายเลขทะเบียนเคร่ืองจกัร 

ออกหนงัสือส าคญั (ร.2/1) 
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1. ผูป้ระสงคจ์ะจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัรยืน่ค  าขอจดทะเบียน (ค าขอ อ.1/1) 
2. ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจความครบถว้นถูกตอ้งของรายละเอียดค าขอฯและเอกสารประกอบ 
3. ลงทะเบียนรับค าขอ 

- ลงทะเบียนรับค าขอ นดัตรวจสอบเคร่ืองจกัร 
4. ตรวจเคร่ืองจกัร 

- ตรวจรายละเอียดเคร่ืองจกัร ต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองจกัรตามแบบแปลน  รูปถ่ายเคร่ืองจกัร  เอกสาร
แสดงกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร 
5. ประกาศกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัรท่ีขอจดทะเบียนฯ 

- แจง้อ าเภอทอ้งท่ีโรงงานตั้งอยูช่่วยติดประกาศฯเป็นเวลา 5 วนั  ถา้มีผูค้ดัคา้นใหย้ืน่ค าขอตามแบบ 
(อ 1/9 ) 
6. ช าระค่าธรรมเนียม 

- ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนด 
7. ออกรหสัหมายเลขทะเบียนเคร่ืองจกัรและเลขท่ีหนงัสือส าคญั 

- บนัทึกขอ้มูลเพื่อขอหมายเลขทะเบียนเคร่ืองจกัรและเลขท่ีหนงัสือส าคญัทาง Internet 
8.  ออกหนงัสือส าคญั 

- หวัหนา้ฝ่ายโรงงานฯ ลงนามในหนงัสือส าคญั (ร.2/1) หนา้ 2 ในฐานะผูต้รวจ และใตบ้รรทดัหนา้  7  
(ใตช่ื้อนายทะเบียนเคร่ืองจกัร )   

- อุตสาหกรรมจงัหวดัลงนามในหนงัสือส าคญั (ร.2/1) หนา้ 1,7 ในฐานะนายทะเบียนเคร่ืองจกัรฯ  
9. ติดแผน่ป้ายหมายเลขทะเบียนฯ 

- เบิกแผน่ป้ายทะเบียนเพื่อตอกรหสัทะเบียนเคร่ืองจกัร 
- ติดแผน่ป้ายทะเบียนเคร่ืองจกัร 
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14. การออกใบแทนหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 

หลกัการ 
1. กรณีหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน 
สาระส าคญัใหผู้ถื้อหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรยืน่ค าขอใบแทนหนงัสือส าคญัแสดง
การจดทะเบียนเคร่ืองจกัรต่อนายทะเบียนท่ีไดอ้อกหนงัสือส าคญันั้นดว้ย 
2. เอกสารหลกัฐานท่ีใช ้ จ  านวน  1  ชุด  ดงัน้ี 

- ค าขอรับใบแทนฯ (อ.1/5) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษทั / หจก.) ฉบบัปีปัจจุบนั คดัไม่เกิน 3 

เดือน  กรณีเป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม (เฉพาะท่ีลงนามในค า

ขอ) 
- หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการ  พร้อมดว้ยส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น ของผูรั้บ

มอบอ านาจ (ในกรณีมอบอ านาจ) 
- อากรแสตมป์  ราคา  30  บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
- กรณีหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั  ใหน้ า

หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรท่ีถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญันั้นมาแนบ
ประกอบเป็นหลกัฐานดว้ย 

- ส าเนาใบแจง้ความหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรสูญหาย (ฉบบัส าเนาตวัจริง)    
ในกรณีหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรสูญหาย 

- หนงัสือรับรองจากผูรั้บจ านองวา่หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรสูญหาย ถูกท าลาย   
หรือช ารุดในสาระส าคญั (กรณีติดภาระจ านอง)  พร้อมดว้ยหนงัสือแสดงการมีอ านาจลงนามของ
ผูรั้บจ านองดว้ย เช่น หนงัสือมอบอ านาจสาขาธนาคาร, หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการของ
ธนาคาร พร้อมดว้ยเอกสารตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนาม 

- ค่าธรรมเนียมใบแทนหนงัสือส าคญัฯ  ฉบบัละ  50  บาท 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรณีหนงัสือส าคญัสูญหาย ถูกท าลาย สามารถยืน่ค าขอรับใบแทนหนงัสือส าคญัฯ ได ้
2.   ตรวจสอบเอกสาร 
     -  ตรวจสอบความครบถว้นของค าขอและเอกสารประกอบเร่ือง 
     -  ตรวจคุณสมบติัผูข้อรับใบแทน 
3.   ช าระค่าธรรมเนียม 
      -  ค่าธรรมเนียมใบแทนหนงัสือส าคญั  ฉบบัละ  50  บาทช าระวนัท่ีรับค าขอ 
4.   ลงทะเบียนรับเร่ือง 
      -  ลงทะเบียนรับเร่ืองพร้อมแนบแฟ้มเร่ืองเดิม 
5.   พิจารณาค าขอ 
      -  เอกสารถูกตอ้ง ด าเนินการจดัท าใบแทนฯ 
      -  เอกสารไม่ถูกตอ้ง ท าหนงัสือแจง้ขอเอกสารเพิ่ม 
6.   ออกใบแทนหนงัสือส าคญั / แจง้ผล 
     -  พิมพใ์บแทนหนงัสือส าคญั  ตามรายละเอียดฉบบัเดิม 
7.  มอบใบแทน 

ผูข้อยืน่รับใบแทนฯ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ช าระค่าธรรมเนียม  50  บาท 

ลงทะเบียนรับค าขอ 

พิจารณาค าขอ 

ออกใบแทนหนงัสือส าคญั / แจง้ผล 

 

ผ 

ส าคญั 

มอบใบแทน 
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หมายเหตุ 

1. ใหป้ระทบัตรา “ใบแทน”  ดว้ยตวัอกัษรสีแดงก่ึงกลางดา้นบนเหนือครุฑ 
2. หนา้แรกประทบัตรายางสีแดง บริเวณใตช่้องจงัหวดั.........(ของส่วนสถานท่ีตั้งเคร่ืองจกัร)  

ดว้ยค าวา่  
  

 

 

3. หนา้แรกฉบบัส านกังานจดทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง / ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ประทบัตรายาง       สีแดง บริเวณใตช่้องจงัหวดั........ (ของส่วนสถานท่ีตั้งเคร่ืองจกัร)  ดว้ยค า
วา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

“ใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรฉบบัน้ี” 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

“ ไดอ้อกใบแทนหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรใหแ้ลว้” 

เม่ือวนัท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ............... 
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15. การขออนุญาตมไีว้ในครอบครองวตัถุอนัตราย (วอ.8)  เฉพาะน า้มนัเคร่ืองทีใ่ช้แล้ว 

หลกัการ 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขอครอบครองน ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้  เพื่อเกบ็รักษา ขนส่ง ขายหรือใช ้ สามารถยืน่ค  า
ขอรับใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย (วอ.8) ได ้

2. การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ เฉพาะน ้ ามันเคร่ืองใช้แล้ว  สามารถยื่นค  าขอได้ท่ีส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัทอ้งท่ีตั้งโรงงาน 

3. เอกสารท่ีใชย้ืน่ค  าขอ 
3.1    กรณีขอมีไวค้รอบครอบเพื่อเกบ็รักษา ขาย หรือใช ้

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
- หลกัฐานแสดงการรับครอบครองวตัถุอนัตราย 
- รายช่ือวตัถุอนัตรายท่ีมีไวใ้นครอบครองในกรณีท่ีมีมากกว่าหน่ึงรายการ 
- แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกบ็รักษาวตัถุอนัตรายและบริเวณขา้งเคียง 
- เอกสารแสดงความรู้ความช านาญของผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบ

ส าหรับการเกบ็รักษา 
- เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจุท่ีจะใชแ้ละการหุม้ห่อผกูมดัภาชนะวตัถุอนัตราย 
- เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัวตัถุอนัตราย เช่น  Materials  Safety  Data  Sheet 

3.2 กรณีขอมีไวค้รอบครองเพื่อขนส่ง  มีเอกสารเพิ่มเติม 
- แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการและท่ีใชจ้อดรถยนต ์
- แผนผงัแสดงบริเวณท่ีใชจ้อดรถยนต ์/ และสัญญาเช่า (กรณีเช่า) 
- ส าเนาการจดทะเบียนผูถื้อกรรมสิทธ์ิรถยนตข์องผูข้ออนุญาต 
- หลกัฐานการข้ึนทะเบียน / การตรวจสอบแทง็คติ์ดตรึง  ตามประกาศมติ

คณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 
- ภาพถ่ายรถยนตแ์สดงรูปดา้นหนา้และดา้นขา้ง  พร้อมสัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมาย

แสดงคุณสมบติัของวตัถุอนัตราย ท่ีท าการขนส่งและป้ายค าว่า “วตัถุอนัตราย” (ตวัสี
แดง)   ตั้งไวข้า้งยานพาหนะทั้ง  สองขา้ง 

- ถ่ายภาพแสดงเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผูข้บัข่ีและ
อุปกรณ์ระงบัอุบติัภยัประจ ารถ 

- แผนมาตรการป้องกนัและควบคุมการเกิดอุบติัภยัหรือเหตุฉุกเฉินขณะท าการขนส่ง 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูป้ระสงคจ์ะครอบครองน ้ามนัเคร่ืองเพื่อเก็บรักษา  ขนส่งขายหรือใช ้ ยืน่ค  าขอ วอ.7 
2. ตรวจสอบเอกสาร 

- ความครบถว้นของค าขอฯ และเอกสารประกอบ 
3. เก็บค่าธรรมเนียม 

- เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีก าหนด ตาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
4. ลงทะเบียนรับเร่ือง 

- ลงทะเบียนรับเร่ือง  จดัท าแฟ้มเร่ือง 
5. ตรวจสอบ 

- ตรวจความถูกตอ้งของรายละเอียดค าขอฯ และเอกสารประกอบเร่ือง 
- ตรวจสอบ สถานท่ี หรือยานพาหนะ  ตาม  
       จุดประสงคข์องการขออนุญาต 

6. ออกใบอนุญาต / แจง้ผล 
- พิมพใ์บอนุญาต (วอ.8)  ผา่นระบบ Internet 
- หนงัสือแจง้ใหม้ารับใบอนุญาต 
- อุตสาหกรรมจงัหวดัลงนามในใบอนุญาต (วอ.8) 

7. มอบใบอนุญาต 
- ผูข้อฯ รับใบอนุญาต 
- เก็บแฟ้มเร่ืองเขา้ระบบ 

หมายเหตุ     จงัหวดัมีอ านาจอนุญาตเฉพาะน ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้เท่านั้น 

ผูข้อยืน่ค  าขอ วอ.7 

ตรวจสอบเอกสาร 

เก็บค่าธรรมเนียม 

ลงทะเบียนรับเร่ือง 

ตรวจสอบ 

 
ออกใบอนุญาต / แจง้ผล 

มอบใบอนุญาต 
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16. การอนุญาตขยายระยะเวลาในการจัดเกบ็ส่ิงปฏกูิลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน 

(แบบ สก.1)   ( ยืน่ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ) 

หลกัการ 

1. กรณีผูป้ระกอบการมีความประสงคจ์ะขอขยายระยะเวลาในการจดัเก็บส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ในบริเวณโรงงาน เพิ่มเติมเน่ืองจากมีปริมาณนอ้ยไม่เพียงพอ ไม่คุม้ค่าต่อการขออนุญาตน า
ออกนอกโรงงาน  สามารถขอขยายระยะเวลาจดัเก็บได ้โดยยืน่ค  าขอตามแบบ สก. 1 

2. จงัหวดัโดยอุตสาหกรรมจงัหวดั ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตขยายระยะเวลาในการจัดเกบ็
ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (ตามแบบ สก.1)  ตามค าสั่ง กรอ.ท่ี  113/2551  
เร่ือง  มอบหมายให้อุตสาหกรรมจงัหวดั เป็นผูอ้นุญาตเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 
2548 

3. การยืน่ค าขอฯ 

-   ยืน่ค าขอฯ ท่ีส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทอ้งท่ีตั้งโรงงาน หรือ 

-  ยืน่ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

4. เอกสารท่ีใชย้ืน่ค าขอ 
- ค าขออนุญาตขยายระยะเวลา  (แบบ สก.1) 

- ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

- ส าเนาบตัรประชาชนกรณีบุคคล 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือน)  พร้อมส าเนา

บตัรประชาชนของผูมี้อ านาจลงนาม 

- หนงัสือมอบอ านาจ  และส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 

- มาตรการและวธีิการจดัการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ (กรณียืน่ผ่านระบบ Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูข้อยืน่ค าขอฯ โดยป้อนขอ้มูลตามแบบ สก. 1  ผา่นระบบ Internet 
2. พิจารณาค าขออนุญาต 

- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายโรงงานฯ Log in เขา้  ระบบอนุญาตตรวจสอบว่ามีค าขอฯ คา้งการพิจารณาอยูห่รือไม่ 
(กรณีคา้งระบบจะแจง้ ค  าขอรอการพิจารณาตวัอกัษรสีแดง) 

- พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดค าขอฯ และระยะเวลาท่ีขอขยาย  พร้อมพิมพช่ื์อผูพ้ิจารณาค าขอฯ 
3. อุตสาหกรรมจงัหวดัอนุมติั 

- กรณีอนุมติั  ใหพ้ิมพช่ื์อ อุตสาหกรรมผูอ้นุญาต 
4. ตรวจสอบผลและพิมพห์นงัสือแจง้ผล 

- ผูข้อยืน่ค าขอฯ โดยป้อนขอ้มูลตามแบบ สก. 1 
หมายเหตุ 

การพิจารณาให้ขยายระยะเวลาในการจดัเก็บควรค านึงถึง 
1. ปริมาณส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีท าการจดัเก็บวา่มีมากหรือนอ้ย 
2. สถานท่ีหรือพื้นท่ีในการจดัเก็บมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  พร้อมตรวจสอบวา่มี

การป้องกนัการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือมีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยา่งไร 
3. ระยะเวลาในการจดัเก็บท่ีขอขยายออกไป  มีความเหมาะสมหรือไม่ 
4. เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวควร Log in เขา้ระบบเพื่อ

ตรวจสอบค าขอรอการพิจารณาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1   คร้ัง 
 

 

ผูข้อยืน่ค  าขอฯ เขา้ระบบฯ 

พิจารณาค าขออนุญาต 

อนุมติัผลการพิจารณา 

ผูย้ืน่ขอฯ ตรวจสอบผล / พิมพ์

หนงัสือแจง้ผล 
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17. การต่ออายุใบอนุญาตน าส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (ยืน่ผ่านส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์) 

          หลกัการ 
1. ผูป้ระกอบการสามารถยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตน าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอก

บริเวณโรงงาน  โดยยืน่ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้
2. จงัหวดัโดยอุตสาหกรรมจงัหวดั  ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้นุญาตต่ออายุน าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ี

ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน ท่ียืน่ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-License)  ตามค าสั่ง 
กรอ.ท่ี  113/2551  เร่ือง  มอบหมายใหอุ้ตสาหกรรมจงัหวดั เป็นผูอ้นุญาตเก่ียวกบัการจดัการส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

3. การยืน่ค  าขอฯ 
- ยืน่ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ (กรณียืน่ผ่านระบบ Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูข้อยืน่ค าขอฯ โดยป้อนขอ้มูลตามแบบ สก. 2  ผา่นระบบ Internet 
2. พิจารณาค าขออนุญาต 

- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายโรงงานฯ Log in เขา้  ระบบอนุญาตตรวจสอบวา่มี      ค  าขอ คา้งการพิจารณาอยูห่รือไม่  
( กรณีคา้งระบบจะแจง้ ค  าขอรอการพิจารณาตวัอกัษรสีแดง ) 

- พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดค าขอฯ ต่ออาย ุ พร้อมพิมพช่ื์อ  ผูพ้ิจารณาค าขอฯ 
3. อุตสาหกรรมจงัหวดัอนุมติั 

- กรณีอนุมติั  ใหพ้ิมพช่ื์อ อุตสาหกรรมผูอ้นุญาต  
4. ตรวจสอบผลและพิมพห์นงัสือแจง้ผล 

- ผูย้ืน่ขออนุญาตสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพห์นงัสือแจง้ผลการพิจารณาจากระบบ 
Internet ได ้

         -    ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดจ้าก menu  สืบคน้ขอ้มูล 
 

หมายเหตุ       การพิจารณาต่ออายใุบอนุญาตน าส่ิงปฏิกลูฯ ตอ้งค านึงถึง 
1. จงัหวดัตอ้งพิจารณาต่ออายใุบอนุญาตน าส่ิงปฏิกลูฯ  ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม จดัระบบไวใ้ห้ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเท่านั้น  
2. หากพบวา่ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีผูข้อยืน่ขอต่ออายฯุ  ออกนอกบริเวณโรงงานไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงจากท่ีไดต้รวจสอบก ากบัดูแลโรงงาน ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสามารถ
พิจารณาไม่ต่ออายไุด ้

3. เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวควร Log in เขา้ระบบเพื่อ
ตรวจสอบ  ค าขอรอการพิจารณาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 2  คร้ัง 

ผูข้อยืน่ค  าขอฯ เขา้ระบบฯ 

พิจารณาค าขออนุญาต 

อนุมติัผลการพิจารณา 

ผูย้ืน่ขอฯ ตรวจสอบผล /  

พิมพห์นงัสือแจง้ผล 
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ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

จ านวน  7  กระบวนงาน 

1.     การฝึกอบรมสัมมนาผูป้ระกอบการ 

2.     การฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มทกัษะการการผลิต 

3.      การจดัท าแผนและรายงานผล 

4.      การจดัท าฐานขอ้มูลกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพฒันาเป็น Cluster 

5.      การจดันิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

6.      การใหบ้ริการปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้และการใหบ้ริการขอ้มูลคา้นการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

7.       การขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
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1. การฝึกอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 

     - ส่งแบบสอบถามความตอ้งการฝึกอบรม 

     - วเิคราะห์และสรุปความตอ้งการฝึกอบรม 

2. จดัท ารายละเอียดโครงการ 

    -  จดัท าโครงการฝึกอบรม  

    -  ประสานงานกบัวทิยากรและสถานท่ีจดัฝึกอบรมในเบ้ืองตน้ 

    -  จดัท าก าหนดการฝึกอบรม 

    -  ท  าหนงัสือเชิญวทิยากร หนงัสือประชาสัมพนัธ์ หนงัสือเชิญกลุ่มเป้าหมายพร้อมแบบตอบรับการเขา้

ร่วมอบรมสัมมนา 

ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผลการฝึกอบรม 

การขออนุมติัโครงการ 

จดัท ารายละเอียดโครงการ 

การจดัเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา 

การฝึกอบรม/ สัมมนา 
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3.  การขออนุมติัโครงการ 

     -  เขียนโครงการและท าบนัทึกเสนอขออนุมติัโครงการ 

     -  ฝ่ายนโยบายและแผน ด าเนินการ จดัส่งเอกสาร 

 4. การเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ สัมมนา 

     -  สรุปรายช่ือผูแ้จง้ความประสงคจ์ากแบบตอบรับ  

     -  จดัท าแบบลงทะเบียนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

     -  จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา 

     - จดัท าเอกสารแบบประเมินผูเ้ขา้อบรมทั้งก่อนและหลงั 

5.  การฝึกอบรม/ สัมมนา 

     -  ประสานจดัเตรียมความพร้อมสถานท่ีฝึกอบรมสัมมนา 

     -  จดัเตรียมสถานท่ี อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับใชป้ระกอบการฝึกอบรมสัมมนา 

    -   จดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีเพื่อรับลงทะเบียน 

    -   จดัเตรียมพิธีเปิดอบรม/ สัมมนา 

    -   จดัเตรียมเอกสารเชิญประธานในการกล่าวเปิดอบรม/ สัมมนา 

    -   จดัท าค ากล่าวเปิดอบรม/ ค ากล่าวรายงาน 

    -   ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามก าหนดการ 

6.  สรุปผลการฝึกอบรม 

     -  จดัท ารายงานผลการฝึกอบรมสัมมนา 

     -  ส่งใบส าคญัและคืนเงินยมื (ถา้มี) 

     -  จดัท าหนงัสือตอบขอบคุณวทิยากร 

     -  จดัท าสรุปผลการฝึกอบรม / เสนอ อสจ. เพื่อทราบและลงนามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.  การฝึกอบรมสัมมนาเพิม่ทกัษะการผลติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 

    -  ก่อนการฝึกอบรม เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมออกส ารวจโดยเดินทางไปพบผูน้ ากลุ่ม/ กลุ่ม

อาชีพเพื่อสอบถามขอ้มูล การด าเนินงานของกลุ่ม/ ความตอ้งการ 

    - จดัท ารายงานผลการยนืยนัความตอ้งการฝึกอบรม เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

2.  จดัท าโครงการ 

    - จดัท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรม  

    -  ค่าใชจ่้ายต่างๆ  

    -  ประสานงานกบัวทิยากรและสถานท่ีจดัฝึกอบรมในเบ้ืองตน้ 

ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 

จดัท าโครงการ 

ขออนุมติัโครงการ 

จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

การเตรียมการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามก าหนดการ 

สรุปผลการฝึกอบรม 
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3.  ขออนุมติัโครงการ 

    -  เขียนโครงการและรายละเอียดของโครงการ 

    -  ท าหนงัสือแจง้อ าเภอ 

    -  บนัทึกเสนอขออนุมติัจดัท าโครงการ 

4.  จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

   -  ขออนุมติัจดัซ้ือ/ จดัจา้ง 

   -  ท าเอกสารท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรม 

  -  ท  าก าหนดการฝึกอบรม 

   -  ท าหนงัสือเชิญวทิยากร 

   -  จดัเตรียมแบบตรวจรับพสัดุ เพื่อส่งมอบใหห้วัหนา้กลุ่ม 

5.   การเตรียมการฝึกอบรม 

   -  ท  าหนงัสือส่งตวัวทิยากรเสนอ  ผวจ. เพื่อลงนามแจง้อ าเภอ 

   -  จดัเตรียมสถานท่ีฝึกอบรมและเตรียมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

   -  จดัท าบญัชีรายช่ือและแบบลงทะเบียนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

6.  ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามก าหนดการ 

   -  ส่งมอบวสัดุอุปกรณ์และแบบตรวจรับพสัดุผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงทะเบียนในบญัชีรายช่ือ 

   -  ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาตามก าหนดการ 

7.  สรุปผลการฝึกอบรม 

    -  จดัท าสรุปผลรายงานการฝึกอบรม 

    -  จดัท าหนงัสือส่งตวัวทิยากรกลบัตน้สังกดั 

    -  ส่งใบส าคญัและคืนเงินยืม 

         -  เสนอ อสจ. เพื่อทราบและลงนามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 



74 

 

3.  การปฏบิัติงานการจัดท าแผนและรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าเดือนของฝ่าย ตามแบบรายงานแผน/ ผลการปฏิบติังานประจ าเดือน 
เสนอ อสจ. เพื่ออนุมติัแผนประจ าเดือน 

2.  ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน 
3.  จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามแบบรายงานแผน/ผลการ

ปฏิบติังานประจ าเดือน ส่งรายงานประจ าเดือนให้ฝ่ายนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าเดือน 

ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน 

จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือน 
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4.  การจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอตุสาหกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมในการพฒันาเป็น Cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
-  ท่ีมีศกัยภาพพร้อมส าหรับการพฒันาทั้งในด้านการตลาดและความสัมพนัธ์ซ่ึงอาจมีการพบปะ
ติดต่อกนัแบบไม่เป็นทางการ 

2.   การส ารวจขอ้มูล ประกอบดว้ย  
-  จดัท าแบบส ารวจขอ้มูลพื้นฐานคลสัเตอร์  
-  จดัท าแบบประเมินระดบัความสามารถในการแข่งขนัของคลสัเตอร์เบ้ืองตน้ 

       -   ด าเนินการออกส ารวจ กลุ่มคลสัเตอร์และผูมี้ส่วนไดเ้สียของคลสัเตอร์  เช่น หน่วยงาน 
             ภาครัฐ  กลุ่มธุรกิจหลกั อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง อุตสาหกรรมสนบัสนุน หน่วยงานเฉพาะ 
            ทาง/สถาบนัการศึกษาองคก์ร สมาคมหน่วยงานท่ีสนบัสนุนคลสัเตอร์  
3.   การบนัทึกขอ้มูล 
         -  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกส ารวจ บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมฐานขอ้มูล Cluster  
             (ส าเร็จรูป) 

    4.  การจดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้หลกัการ Cluster ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 
            -  โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนงานการฝึกอบรมสัมมนาผูป้ระกอบการ 
 

การส ารวจขอ้มูล 

การบนัทึกขอ้มูล 

การสัมมนาถ่ายทอดความรู้หลกัการ 

Cluster 

คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
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5.  การจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
-  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เสนอ อุตสาหกรรมจงัหวดั ลงนาม และแจง้ให ้เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบทราบ  

2. คดัเลือกผูป้ระกอบการและผลิตภณัฑ์ 
-  ด าเนินการประชุมคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่าย ให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายของงานแสดงสินคา้นั้น ๆ และรวบรวมรายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการ
เสนอเพื่อพิจารณาจดัท าหนงัสือเชิญผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เขา้ร่วมงานแสดงสินคา้พร้อมแบบตอบรับแสดงความ
จ านงเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้  หนงัสือประชาสัมพนัธ์งานแสดงสินคา้ เสนอ อสจ. ลงนาม 

3. จดัเตรียมสถานท่ีและจ าหน่าย 
-  จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ตามก าหนดการ สรุปผลการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละวนั  

4. สรุปผล/ รายงานผล 
-  สรุปรายงานและประเมินผลการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นงานแสดงสินคา้ เสนอ อสจ.เพื่อทราบ 

 

 

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 

คดัเลือกผูป้ระกอบการและผลิตภณัฑ ์

จดัเตรียมสถานท่ีแสดงสินคา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

สรุปผล/ รายงานผล 
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6.  การให้บริการปรึกษาแนะน าและการใช้บริการข้อมูลด้านการส่งเสริมอตุสาหกรรม 

(ทั้งภายในส านักงานและการให้บริการนอกพืน้ที่ทั้งภายในสนง.หรือตามงานนิทรรศการต่างๆ 

ประชาชนผู้ประกอบการมาขอรับบริการทีม่าใช้บริการ จนท.ให้บริการปรึกษาแนะน าและให้บริการข้อมูล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ผูป้ระกอบการ SMEs มาติดต่อท่ีส านกังานหรือท่ีบูชนิทรรศการของ สอจ.ขก. 

2.    เตรียมเอกสารขอ้มูลวชิาการดา้นต่างๆ เช่น การบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมการอบรมสัมมนาของ

หน่วยงานภายในกระทรวง โครงการส่งเสริมต่างๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ดา้นการ

ใหบ้ริการดา้นสถาบนัการเงินต่างๆ 

3.    จนท. ใหบ้ริการปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้และใหข้อ้มูลแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 

4.     ผูป้ระกอบการประเมินความพึ่งพอใจ 

5.     จดัท าฐานขอ้มูลการให้บริการ 
 

 

 

 

 

ผูป้ระกอบการ/ประชาชน 

จนท.ฝ.สอใหค้  าปรึกษาและใหข้อ้มูลงานดา้นการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

ผูป้ระกอบการ/ประชาชน/ประเมินความพึงพอใจ 
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7.  การขอรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูผ้ลิตชุมชน 

ตรวจประเมินความพร้อมของผูย้ืน่ค  าขอ

และตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ 

ตรวจสถานท่ีผลิตเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ 

ส่งผลิตภณัฑใ์หห้น่วย 

จดัส่งแฟ้มค าขอให ้สมอ. บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม 

การตรวจติดตามผล มผช. 

แจง้ผลการประเมินให้

ผูป้ระกอบการทราบ 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
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1.           -     ผูผ้ลิตชุมชนยืน่ขอ มผช. 

- เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. -      ประเมินสถานท่ีท าการผลิตเบ้ืองตน้ 

-     โดยการสัมภาษณ์ 

- นดัหมายตรวจสถานท่ีผลิต 

- พิจารณาผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ 

- อสจ.สั่งการให ้ฝ.ส่งเสริมฯ ด าเนินการ 

3. -     ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต 

- เก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ 

- ส่งตวัอยา่งใหห้น่วยตรวจสอบ 

- ลงขอ้มูลในระบบ IT  เพื่อรับหมายเลขตวัอยา่งและก าหนดหน่วยตรวจสอบ 

4. -     จดัท ารายงานการตรวจสอบสถานท่ีผลิต 

- จดัท ารายงานผลการประเมินสุขลกัษณะประเภท อาหาร, เคร่ืองด่ืม, สมุนไพร ฯ 

5. -     จดัส่งแฟ้มค าขอใหแ้ก่ สมอ. 

6. -     จดัท าแผนตรวจติดตาม 

- เตรียมการตรวจ 

- ตรวจติดตามผลสถานท่ีผลิตและสุ่มตวัอยา่ง/ตามระเบียบพสัดุ 

- จดัท ารายงานตรวจ/ส่ง สมอ. 

- น าตวัอยา่งส่งตรวจ 

-     หน่วยตรวจสอบส่งผลตรวจ 
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ฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 

จ านวน  27  กระบวนงาน 

1. การขออนุญาตอาชญาบตัรส ารวจแร่ 

2. การขออนุญาตอาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่ 

3. การขออนุญาตอาชญาบตัรพิเศษ 

4. การขออนุญาตประทานบตัร 

5. การขอต่ออายปุระทานบตัร 

6. การขอใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมือง 

7. การขอโอนประทานบตัร 

8. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน 

9. การขอใบอนุญาตหยดุการท าเหมือง 

10. การขอใบอนุญาตท าเหมืองใกลท้างหลวงหรือทางน ้ าสาธารณะ 

11. การขอใบอนุญาตปิดกั้นหรือท าลายทางหลวงหรือทางน ้ าสาธารณะ 

12. การขอใบอนุญาตทดน ้ าหรือชกัน ้าทางน ้ าสาธารณะ 

13. การขอใบอนุญาตปล่อยน ้ าขุ่นขน้หรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

14. การขอใบอนุญาตน ามูลแร่หรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

15. การขอใบอนุญาตขดุหาแร่รายยอ่ย 

16. การขอใบอนุญาตร่อนแร่ 

17. การขอใบอนุญาตซ้ือแร่ 

18. การขอใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร่ 

19. การขอใบอนุญาตมีแร่ไวใ้นครอบครอง 

20. การขอใบอนุญาตขนแร่ 

21. การขอใบอนุญาตแต่งแร่ 

22. การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

23. การขอใบอนุญาตน าแร่เขา้ในราชอาณาจกัร 

24. การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัร 

25. การช าระค่าภาคหลวงแร่ 

26. การขอผดัช าระค่าภาคหลวงแร่ 

27. การขอคืนค่าภาคหลวงแร่ 
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ขั้นตอนการปฏบัิติงานฝ่ายอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 

คุณสมบัติของผู้ยืน่ค าขออาชญาบัตรและประทานบัตรส าหรับแร่ทัว่ไป 

ผูข้ออาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่  อาชญาบตัรพิเศษ  และประทานบตัร  ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
จะตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่  20  ปีบริบูรณ์ 
2. มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
3. เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ (ยกเวน้กรณีผูข้อเป็นส่วนราชการหรือ 

รัฐวสิาหกิจ) 
4. ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือบุคคลไร้ความสามารถ 
5. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
6. ไม่เคยถูกยกค าขอหรือถูกเพิกถอนอาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่  อาชญาบตัรพิเศษ   

หรือประทานบตัร  เวน้แต่การยกค าขอหรือการเพิกถอนนั้นพน้ก าหนด  12  เดือนแลว้  นบัแต่วนัมีค าสั่งยกค า
ขอหรือเพิกถอนคร้ังสุดทา้ย  หรือการยกค าขอหรือการเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผูย้ื่นค าขอหรือผูถู้กเพิก
ถอน 

7. ไม่เคยตอ้งโทษฝ่าฝืนมาตรา  25  หรือมาตรา  43  แห่งพระราชบญัญติัแร่  พ.ศ. 2510  เวน้แต่
พน้โทษมาแลว้เกิน  12  เดือนในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้อ จะตอ้งมีคุณสมบติั ตามขอ้ 2.  3.  6.  และขอ้ 7. 

คุณสมบัติของผู้ยืน่ค าขออาชญาบัตรพเิศษและประทานบัตรส าหรับแร่ทองค า 

ผูข้ออาชญาบัตรพิเศษ   หรือประทานบัตรส าหรับแร่ทองค าภายในเขตพื้นท่ีท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด ตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ 
2. ไม่เคยถูกยกค าขอหรือถูกเพิกถอนอาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่  อาชญาบตัร 

พิเศษ  หรือประทานบตัร  เวน้แต่การยกค าขอหรือการเพิกถอนนั้นพน้ก าหนด  12  เดือนแลว้  นบัแต่วนัมีค าสั่ง
ยกค าขอหรือเพิกถอนคร้ังสุดทา้ย หรือการยกค าขอหรือการเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผูย้ื่นค าขอหรือผูถู้ก
เพิกถอน 

3. ไม่เคยตอ้งโทษฝ่าฝืนมาตรา 25 หรือมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510   
เวน้แต่พน้โทษมาแลว้เกิน  12  เดือน 

4. เป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่ต ่ากวา่  50  ลา้นบาท  หรือมีทุนจดทะเบียนและ 
สินทรัพยท่ี์เป็นทุนรวมกนัไม่ต ่ากวา่  50  ลา้นบาท 
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5. มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  และผูเ้ช่ียวชาญ  เพียงพอท่ีจะส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า  
ถา้ผูข้อไม่มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้น้ี  จะตอ้งมีบริษทัอ่ืนซ่ึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เช่ือถือ  ซ่ึงมีลกัษณะครบถว้นตามขอ้น้ี  และมีความสัมพนัธ์ในดา้นทุนหรือการจดัการกบัผูข้อ  และรับรองท่ี
จะใหเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์และผูเ้ช่ียวชาญจนเพียงพอท่ีจะส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า 

ในกรณีของผูข้ออาชญาบตัรพิเศษ  หรือประทานบตัรส าหรับแร่ทองค านอกเขตพื้นท่ีท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด  ถา้เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 1.  ถึง  7.  ท  านองเดียวกบักรณีของผูข้อ
ส าหรับแร่ทัว่ไป  และตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 5.  ขา้งตน้ดว้ย  แต่ถา้บริษทัเป็นผูข้อจะตอ้งมีคุณสมบติัและ
ลกัษณะตามขอ้ 3.   6.  และ  7.  ของหวัขอ้ส าหรับแร่ทัว่ไป  และตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 5.  ในหวัขอ้น้ีดว้ย 

คุณสมบัติของผู้ยืน่ค าขอใบอนุญาต 

ผูข้อใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร่  ใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโล
หกรรม ใบอนุญาตน าแร่เขา้มาในราชอาณาจกัร  และใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัร  จะตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
2.  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
3.  เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ (ยกเวน้กรณีผูข้อเป็นส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ) 
4.  ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือบุคคลไร้ความสามารถ 
5.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
6.  ไม่เคยถูกยกค าขอหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เวน้แต่การยกค าขอหรือการเพิกถอนนั้นพน้

ก าหนด  12  เดือนแลว้นบัแต่วนัมีค าสั่งยกค าขอหรือเพิกถอนคร้ังสุดทา้ย  หรือเวน้แต่การยกค าขอหรือการเพิก
ถอนนั้นมิใช่ความผดิของผูย้ืน่ค  าขอหรือผูถู้กเพิกถอน 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้อรับใบอนุญาต จะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 2.  3.  5.  และ  6.  ส าหรับ
ใบอนุญาตอ่ืน ๆ  นอกจากใบอนุญาตตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  ไดแ้ก่  ใบอนุญาตอุปกรณ์ของการท าเหมือง  
ใบอนุญาตขดุหาแร่รายยอ่ย ใบอนุญาตร่อนแร่  ใบอนุญาตมีแร่ในครอบครอง  เป็นตน้ ผูข้อจะตอ้งมีคุณสมบติั
เหมือนกนัแต่ยกเวน้ขอ้ 3.  กล่าวคือไม่ตอ้งเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 
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คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตอืน่ ๆ 

1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
2.  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
3.  ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือบุคคลไร้ความสามารถ 
4.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
5.  ไม่เคยถูกยกค าขอหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เวน้แต่การยกค าขอหรือการเพิกถอนนั้นพน้

ก าหนด  12  เดือนแลว้นบัแต่วนัมีค าสั่งยกค าขอหรือเพิกถอนคร้ังสุดทา้ย  หรือเวน้แต่การยกค าขอหรือการเพิก
ถอนนั้นมิใช่ความผดิของผูย้ืน่ค  าขอหรือผูถู้กเพิกถอน 

เอกสารทัว่ไปส าหรับใช้ประกอบค าขออนุญาตตามพระราชบัญญตัิแร่ 
1. ส าเนาทะเบียนบา้น  และส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  และหนงัสือแสดงการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  (กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล) 
3.  ส าเนาหนงัสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  แสดงรายช่ือกรรมการและผูมี้อ านาจ

ลงนาม (กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล และส าเนาหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน  6  เดือน) 
4.  ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  (กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล

และส าเนาหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน  6  เดือน) 
5.  ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจตามแบบท่ีก าหนด  (กรณีมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนยืน่ค าขอแทน) 

ส าหรับเอกสารเฉพาะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  จะข้ึนอยูก่บัชนิดของค าขออนุญาตนั้น ๆ  ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึง
รายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ของชนิดใบอนุญาต 

เอกสารอ้างองิ  

1) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510  

2) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 64 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 
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1. การขออนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่ 

 

 

 

 

 

 

 
1.       ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอ  1  และยืน่ค  าขอ 
2.       เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o เขตพ้ืนท่ีขอส ารวจแร่ตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีตอ้งหา้ม 

   3.     เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
  4.     เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1  ค าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2  ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 
o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  100  บาท 

   5.    เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต   
หมายเหต ุ

อาชญาบตัรส ารวจแร่  เป็นหนังสือส าคญัท่ีออกให้เพ่ืออนุญาตให้ส ารวจแร่ภายในพ้ืนท่ีซ่ึงระบุไวต้ามเขต
ปกครองเป็นอ าเภอ  ซ่ึงเป็นการอนุญาตท่ีไม่ผกูขาดการส ารวจแร่  เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีเป็นผูอ้อกอาชญา
บตัรส ารวจแร่  มีอาย ุ 1  ปี 

ขอ้ก าหนดในการส ารวจแร่ตามอาชญาบตัรส ารวจ 
1. ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นอาชญาบตัรส ารวจแร่ 
2. ใหส้ ารวจดว้ยวธีิตรวจดูลกัษณะทางธรณีวทิยา ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกส์เท่านั้น  จะขดุหลุมหรือร่องส ารวจ 

หรือเจาะส ารวจเพ่ือเก็บตวัอยา่งแร่ไม่ได ้
3. การส ารวจแร่ตามอาชญาบตัรประเภทน้ี ไม่ตอ้งส่งรายงานการส ารวจแร่ 

เอกสารอ้างองิ  
1)  ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับอาชญาบัตร 

 พ.ศ. 2547 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท.  ออกใบอนุญาต 
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2. การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท.รวบรวมค าขอพร้อมความเห็น  ผวจ.  ส่ง  กพร. 

กพร.  น าเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาเก่ียวกบั 

การขออนุญาตส ารวจและท าเหมือง 

กพร.  เสนอคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัแร่ 

เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

 

รวอ.  ลงนามออกอาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่ 

ผกูขาดส ารวจแร่ 

 

เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามค าขอฯ 
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1.      ผูข้อกรอกค าขอแบบค าขอ  2  และยืน่ค าขอ 
2.      เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ   

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีแสดงเขตท่ีขอส ารวจ   
o เขตพื้นท่ีขอส ารวจแร่ตอ้งไม่เป็นพื้นท่ีตอ้งหา้มตาม  พ.ร.บ.แร่และกฎหมายอ่ืน 
o แผนงานวธีิการส ารวจแร่  โดยมีนกัธรณีวทิยาหรือวศิวกรเหมืองแร่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

3.      เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
   4.      เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม 

4.1   ค  าขอ  ฉบบัละ 20 บาท  
4.2   ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o อาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่  ฉบบัละ 500 บาท 
o การใชเ้น้ือท่ี 5 บาทต่อไร่ต่อปี 

     5.     เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามค าขอดงัน้ี 
5.1 ส่งแผนงานและวธีิการส ารวจแร่ใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือส านกังาน

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เขต  ตรวจสอบ 
5.2 ส่ง กพร. ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพอ์าชญาบตัรส ารวจแร่ 
5.3 กรณีขอสิทธ์ิส ารวจในเขต สปก. แจง้ผูข้อเขา้ท าประโยชน์ต่อ สปก.  
5.4 ส่งแผนท่ีแสดงจุดท่ีตั้งให ้กพร.ตรวจสอบแหล่งอนัควรอนุรักษ ์

6.  เจา้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี  รวบรวมค าขอเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นของผูว้่าราชการ
จงัหวดัไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
7. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เสนอค าขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกบัการขออนุญาต
ส ารวจและท าเหมืองแร่  
8. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญติัแร่เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
9. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมออกอาชญาบตัรผกูขาดส ารวจแร่ 

 

เอกสารอ้างองิ  

1)   ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัอาชญา
บตัร พ.ศ. 2547 
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3.  การขออนุญาตอาชญาบัตรพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท.รวบรวมค าขอพร้อมความเห็น  ผวจ.  ส่ง  กพร. 

กพร.น าเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาเก่ียวกบั 

การขออนุญาตส ารวจและท าเหมือง 

กพร.เสนอคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัแร่ 

เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

 
รวอ.  ลงนามออกอาชญาบตัรพิเศษ 

ผกูขาดส ารวจแร่ 

 

กพร. พิจารณาค าขอและขอ้เสนอผลประโยชน์พเิศษ 

เจา้หนา้ท่ีด าเนินการค าขอฯ 



89 

 

 
1.      ผูข้อกรอกค าขอแบบค าขอ  3  และยืน่ค าขอ 
2.      เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ   

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o จดัท าแผนท่ีแสดงเขตท่ีขอส ารวจ   
o เขตพื้นท่ีขอส ารวจแร่ตอ้งไม่เป็นพื้นท่ีตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัแร่และกฎหมายอ่ืน  
o แผนงานวธีิการส ารวจแร่โดยมีนกัธรณีวทิยา  หรือวศิวกรเหมืองแร่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง 

      3.   เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม 

  4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ 20 บาท  
  4.2  ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้   

o อาชญาบตัรพิเศษ  ฉบบัละ 1,000 บาท 
o การใชเ้น้ือท่ี 5 บาทต่อไร่ต่อปี 

5. เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามค าขอ 
5.1    ส่งแผนงานและวธีิการส ารวจแร่ใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือ  
        ส านกังานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เขต  ตรวจสอบ 
5.2    ส่ง กพร.ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพอ์าชญาบตัรผกูขาด 
5.3    กรณีขอสิทธ์ิส ารวจในเขต สปก. แจง้ผูข้อเขา้ท าประโยชน์ต่อ สปก. 

6. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี  รวบรวมค าขอเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นของผูว้า่ราชการ
จงัหวดัไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

7. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พิจารณาค าขอและขอ้เสนอผลประโยชน์พิเศษ 
8. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เสนอค าขอให้คณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกบัการขอ

อนุญาตส ารวจและท าเหมืองแร่  
9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เสนอคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัแร่เพื่อให้ความ

เห็นชอบ 
    10.   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมออกอาชญาบตัรพิเศษ 
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4.  การขออนุญาตประทานบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แจง้ผูข้อจดัท ารายงาน ฯ  

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

 

 

เจา้หนา้ท่ีรังวดัก าหนดเขตค าขอ  ไต่สวนและส่งผล

การรังวดัให ้ กพร.  ตรวจสอบ 

 

 ปิดประกาศท่ีวา่การอ าเภอ/ท่ีท าการ อปท. 

ตรวจสอบ 

 

 
แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จรท.  รวบรวมเร่ืองพร้อมความเห็นของ  ผวจ.  ไป  กพร. 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

ตรวจสอบและรับรองแหล่งแร่ กรณีพ้ืนท่ีค าขอทบัซอ้นพ้ืนท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 2 



91 

 

ข้ันตอนการขออนุญาตประทานบัตร 

1. ผูข้อกรอกค าขอแบบค าขอ  7  และยืน่ค าขอ 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 

o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 

o ตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตค าขอท าเหมือง  ตอ้งไม่เป็นพื้นท่ีตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัแร่
และกฎหมายอ่ืน   

o ข้ึนรูปแผนท่ีค าขอ 
o หลกัฐานท่ีเช่ือไดว้า่พบแร่หรือแร่ชนิดท่ีประสงคจ์ะเปิดการท าเหมืองในเขตค าขอ 

3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 

4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 
4.1    ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท  ค่ากรอกแบบพิมพ ์ ฉบบัละ  5  บาท  ค่าเขียนแผนท่ีและส าเนา  
ฉบบัละ  20  บาท 
4.2    ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 
o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  1,000  บาท 
o ค่าใชเ้น้ือท่ีประทานบตัร  ไร่ละ  5  บาท/ปี  ส าหรับแร่ดีบุก  แร่ชนิดอ่ืนไร่ละ  20  บาท/ปี 
o ค่ารังวดัตามความยาวของการรังวดั  10  บาท/ระยะ  40  เมตร 
o ค่าไต่สวนเร่ืองละ  100  บาท 
o ค่าหลกัหมายเขตเหมืองแร่  หลกัละ  100  บาท 

5. เจา้หนา้ท่ีนดัผูข้อรังวดัก าหนดเขต  ไต่สวนและส่งผลการรังวดัไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่  เพื่อตรวจสอบ 

6. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจดัท าประกาศเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั  เพื่อปิดประกาศท่ีอ าเภอและท่ีท าการก านนั  
และแจง้ผลใหท้ราบภายใน  40  วนั 

7. ท าหนงัสือขอความเห็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
o ท าหนงัสือขอความเห็นกรมศิลปกร  (ส านกังานศิลปากรทอ้งท่ี) 
o ส่งเร่ืองให้ส านักงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเพื่อขออนุญาตเขา้ท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าและตรวจสอบพื้นท่ี  กรณีเป็นพื้นท่ีป่าไม ้
o ท าหนงัสือแจง้  ส านกังานปฏิรูปท่ีดินกรณีเป็นพื้นท่ี  สปก. 
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o  แจง้ผูข้อจดัท าและยื่นรายงานลกัษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  แผนผงัโครงการท าเหมือง  แจง้
ปริมาณและมูลค่าแร่   รวมทั้งจดัท ารายการค านวณอายปุระทานบตัรตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  
และน าเจา้พนกังานเขา้ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาแผนผงัโครงการ
ท าเหมือง 

o แจง้ผูข้อจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของ 
 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
o ตรวจสอบและรับรองแหล่งแร่  กรณีท่ีพื้นท่ีค าขอประทานบตัรท่ีมีพื้นท่ีทั้งหมดหรือบางส่วน

ทบัซอ้นกบัพื้นท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
8. เจา้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี  รวบรวมเร่ืองพร้อมความเห็นของผูว้่าราชการจงัหวดัไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (หลงัจากไดรั้บส าเนาหนงัสือของผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีรายงาน
กรมป่าไมเ้ก่ียวกบัผลการตรวจสอบสภาพป่า  โดยไม่ตอ้งรอรับแจง้การอนุญาตจากกรมป่าไม)้ 

 

เอกสารอ้างองิ  

1) ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับค าขอ
ประทานบตัร การออกประทานบตัร การต่ออายปุระทานบตัร และการโอนประทานบตัรพ.ศ. 2547 
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5.  การขอต่ออายุประทานบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

 

 

เจา้หนา้ท่ีรังวดัสอบเขตเหมืองแร่ 

 

 
แจง้ผูข้อจดัท ารายงานประกอบการพิจารณา 

จรท.  รวบรวมเร่ืองพร้อมความเห็นของ  ผวจ.  ไป  กพร. 
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ข้ันตอนการขอต่ออายุประทานบัตร 
 
1. ผูข้อกรอกค าขอตามแบบค าขอ  9  และยืน่ค าขอ 
2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอ เอกสารประกอบค าขอทั้งหมด   
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอและความถูกตอ้งของเง่ือนไขต่าง ๆ 
o ตรวจสอบรายงานการท าเหมืองท่ีผ่านมา  ว่าได้มีการปฏิบติัตามแผนผงัโครงการท าเหมืองและ

มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม 

4.1    ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท   
4.2    ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ค่าธรรมเนียมการต่ออายปุระทานบตัร  แปลงละ  1,000  บาท   
o ค่าหน้ีสินท่ีคา้งช าระตามพระราชบญัญติัแร่  (ถา้มี) 

5. เจา้หนา้ท่ีรังวดัตรวจสอบเขตท าเหมือง  ตรวจสอบเขตพื้นท่ีท่ีท าเหมืองแลว้และบริเวณท่ียงัไม่มีการท า
เหมือง 

6. แจง้ผูข้อด าเนินการ 
o จดัท ารายงานธรณีวทิยาแหล่งแร่ 
o จดัท ารายงานแผนผงัโครงการท าเหมือง  รายการค านวณอายปุระทานบตัร  และปริมาณและมูลค่าแร่ 
o จดัท ารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขส าหรับค าขอต่ออายุ

ประทานบตัร เพื่อเสนอให ้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 
o   ในกรณีท่ีจะท าเหมืองในหรือใกลท้างหลวงหรือทางน ้ าสาธารณะในระยะ  50  เมตร ผูข้อตอ้งยื่นขอ

อนุญาตจากส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีดูแลทางหลวงและทางน ้าสาธารณะ 
ในกรณีขอต่ออายุประทานบตัรในพื้นท่ีป่าไม ้  ผูข้อจะตอ้งแจง้ปริมาณมูลค่าแร่ในเขตนั้น และ
ติดต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขา้ตรวจสอบสภาพป่า  เม่ือเสร็จแลว้ให้ขอหนงัสือจากผูว้า่ราชการจงัหวดั
ท่ีรายงานกรมป่าไมเ้ก่ียวกบัผลการตรวจสภาพป่า 

o ในกรณีท่ีเขตท าเหมืองอยูใ่นพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของผูอ่ื้น  หรืออยู่ในท่ีดินในการดูแลหรือพื้นท่ีหวง
ห้ามของส่วนราชการ ผูย้ื่นค าขอจะตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของท่ีดินหรือขออนุญาตจากส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7.   เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีเสนอค าขอพร้อมความเห็นของผูว้า่ราชการจงัหวดัและเอกสาร
ประกอบ  ไปยงักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  (หลังจากได้รับส าเนาหนังสือของผูว้่า
ราชการจงัหวดัท่ีรายงาน กรมป่าไมเ้ก่ียวกบัผลการตรวจสอบสภาพป่า  โดยไม่ตอ้งรอรับแจง้การอนุญาต
จากกรมป่าไม)้ 
o กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการตามพระราชบญัญติั

แร่พิจารณาใหเ้ห็นชอบ  
o กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เสนอต่อ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ

พิจารณาอนุญาตใหต่้ออายปุระทานบตัร 
 

เอกสารอ้างองิ  

1)   ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัค าขอ
ประทานบตัร การออกประทานบตัร การต่ออายปุระทานบตัร และการโอนประทานบตัรพ.ศ. 2547 

 

หมายเหตุ           การขอต่ออายปุระทานบตัรผูถื้อประทานบตัรจะตอ้งไม่มีหน้ีสินคา้งช าระตาม พ.ร.บ.แร่ และ
ประทานบตัรท่ีต่ออายุตอ้งเคยเปิดการท าเหมืองและมีการผลิตแร่ รวมทั้งได้ปฏิบติัตามแผนผงัโครงการท า
เหมืองและมาตรฐานป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม         
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6.   การขอใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กรอกค าขอตามแบบท่ีก าหนด และยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีพร้อมกบั
แนบเอกสารของผูรั้บช่วงการท าเหมือง 

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
o ค าขอ  ความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 

3.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ  จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.  ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

4.1  ค าขอ 20 บาท  
4.2  ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมือง  1,000  บาท 
5. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมือง  

 

เอกสารอ้างองิ  

1)   กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510  
 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท.  ออกใบอนุญาต 
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7. การขอโอนประทานบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

จรท.  รวบรวมเร่ืองพร้อมความเห็นของ  ผวจ.  ไป  กพร. 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

 

 

เจา้หนา้ท่ีท าบนัทึกเพิ่มเติม 
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1.   กรอกค าขอตามแบบค าขอ  11   และยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 
2.   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ  
o ความถูกตอ้งของเง่ือนไขต่าง ๆ  ในการโอน 
o รายงานการท าเหมืองท่ีผ่านมา  ว่าไดมี้การปฏิบติัตามแผนผงัโครงการท าเหมืองและมาตรการ

ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3.   เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.   เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม 

4.1   ค  าขอ  ฉบบัละ   20  บาท  
4.2   ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o การโอนแปลงละ   500   บาท 
o ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าค่าตอบแทนการโอนสิทธ์ิท าเหมืองตามประทานบตัร  ในอตัรา 

ร้อยละ  3   (การโอนโดยเสน่หาแก่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  หรือผูสื้บสันดานของผูโ้อน  
และการรับโอนโดยการตกทอด  ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธ์ิท า
เหมือง) 

5.   จดัท าบนัทึกเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการโอนประทานบตัร  ไดแ้ก่  บนัทึกเก่ียวกบัเหตุผลและความจ าเป็นใน
การขอโอน บนัทึกเก่ียวกบัความผดิในหน้ีสินของผูโ้อน  

6.  เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี  จดัท าบนัทึกและเสนอความเห็นเก่ียวกบัการประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธ์ิท าเหมือง  แลว้เสนอเอกสารทั้งหมดพร้อมความเห็นของผูว้า่ราชการจงัหวดัไปกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 
หมายเหตุ 

การโอนประทานบตัรจะท าไดเ้ม่ือรัฐมนตรีสั่งอนุญาต  และผูถื้อประทานบตัรจะตอ้งไม่มีหน้ีสิน
คา้งช าระตามพระราชบญัญติัแร่  และประทานบตัรท่ีจะขอโอนไดจ้ะตอ้งเคยเปิดการท าเหมืองและมีการผลิต
แร่  รวมทั้งไดป้ฏิบติัตามแผนผงัโครงการท าเหมืองและมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ยกเว้น  
ในกรณีการโอนโดยการตกทอดและการโอนโดยเสน่หา 

เอกสารอ้างองิ  

1) ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับค าขอ
ประทานบตัร การออกประทานบตัร การต่ออายปุระทานบตัร และการโอนประทานบตัรพ.ศ. 2547 
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8. การขออนุญาตประกอบกจิการโรงโม่หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. กรอกค าขอตามแบบท่ีก าหนด  และยื่นค าขอต่ออุตสาหกรรมจงัหวดัในทอ้งท่ีโรงโม่หิน พร้อมกบั
แนบเอกสารประกอบค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน 
 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้น ของเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต 

 3. พนกังานเจา้หน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีตั้งโรงงาน  ลกัษณะอาคารโรงงาน  และแผนผงัการติดตั้ง
เคร่ืองจกัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  และจดัท ารายงานการตรวจสอบ 

4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีท าบนัทึกเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั  เพื่อลงนามในหนงัสือถึงอ าเภอทอ้งท่ี  และ
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาใหค้วามเห็นประกอบค าขออนุญาต 

5. จงัหวดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าขอรับใบอนุญาต   ไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เพื่อใหว้ศิวกรเหมืองแร่ของฝ่ายเหมืองหินและโรงโม่หิน  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

6. สรุปเร่ืองเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัออกใบอนุญาตกรณีก าลงัเคร่ืองจกัรไม่เกิน 500 แรงมา้ หรือเสนอ
เร่ืองไป กพร. เพื่ออนุญาตกรณีก าลงัเคร่ืองจกัรเกิน 500 แรงมา้ 
เอกสารอ้างองิ 
 1. กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535 
 2. ค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี 127/2539 เร่ือง แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานโม่ บด หรือยอ่ยหินตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

จนท. ตรวจสอบเอกสาร 

 

 

ตรวจสอบสถานท่ีตั้ง/แผนผงัการติดตั้งเคร่ืองจกัร 

 

แจง้อ าเภอ/อปท.  พิจารณาใหค้วามเห็น 

 
เสนอ กพร./ สรข. ใหค้วามเห็น 

  เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั/ กพร.  ออกใบอนุญาต

ตรวจสอบแลว้แต่กรณี 
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9. การขอใบอนุญาตหยุดการท าเหมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอ  16  และยืน่ค าขอ 
2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o บนัทึกช้ีแจงเหตุผลขอหยดุการท าเหมือง 

3.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.  เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1   ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2   ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  200  บาท 
5. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต   

 
เอกสารอ้างองิ 
 1.กฎกระทรวงฉบบัท่ี 53  (พ.ศ. 2526)  ออกตามความในพ.ร.บ.แร่  พ.ศ. 2510 
  
 
 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต 
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10. การขอใบอนุญาตท าเหมอืงใกล้ทางหลวงหรือทางน า้สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  17  และยืน่ค าขอ 
2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีแสดงการท าเหมืองหรือทางน ้าสาธารณะ 

3.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.  เจา้หนา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2  ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  200  บาท 
5.  ขอความเห็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาใหค้วามเห็น 
6.   เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต   

 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต 

ขอความเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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11. การขอใบอนุญาตปิดกั้นหรือท าลายทางหลวงหรือทางน า้สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรอกค าขอตามแบบค าขอ  18  และ ยืน่ค าขอ  
2. เจา้พนกังานตรวจสอบค าขอ เอกสารแผนท่ีแสดงเขตท่ีจะขอ และคุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ  จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม 

4.1 ค าขอฉบบัละ  20  บาท  
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาตฉบบัละ  200  บาท 
5.  ขอความเห็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาใหค้วามเห็น 
6.  เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต 

 

 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต 

ขอความเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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12. การขอใบอนุญาตทดน า้หรือชักน า้ทางน า้สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรอกค าขอในแบบค าขอ  19  และยืน่ค าขอ 
2.   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีและวธีิการทดน ้าหรือชกัน ้า 

3.    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ  จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.     เจา้หนา้ท่ีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1  ค าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2   ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  200  บาท 
o ทดน ้าหรือชกัน ้าอตัรา  50  บาทต่อลูกบาศกเ์มตรต่อนาทีต่อปี 
o ค่ารังวดั  10  บาทต่อระยะ  40  เมตร 

5.     เจา้หนา้ท่ีรังวดัตรวจสอบพื้นท่ีตามค าขอ 
6. ขอความเห็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาใหค้วามเห็น 

 7.     เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต   

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 
รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต 

ขอความเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รังวดัตรวจสอบ 
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13. การขอใบอนุญาตปล่อยน า้ขุ่นข้นหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมอืงแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  22  และยืน่ค าขอ 
2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o บนัทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการปล่อยน ้าขุ่นขน้หรือมูลดินทราย 

3.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท.  รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.  เจา้หนา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1 ค าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 
o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  500  บาท 

5.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับค าขอไวด้ าเนินการเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี  ส่งค าขอพร้อม
เอกสาร ใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พิจารณา 

6.  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  น าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม  
เพื่อออกใบอนุญาต 
 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท.  ส่งค าขอและเอกสารให ้ กพร.  พิจารณา 

กพร.น าเสนอ  รวอ.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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14.  การขอใบอนุญาตน ามูลแร่หรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมอืงแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  23  และยื่นค าขอ 
2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ 
o บนัทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามลูแร่หรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ  จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1 ค าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2  ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  400  บาท 
5.  ตรวจสอบการน ามลูแร่หรือมลูดินทรายออกนอกเขต 
6. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต 

 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

ตรวจสอบการน ามูลแร่หรือมูลดินทราย 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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15. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีไม่ถูกตอ้งส่ง

เร่ืองกลบัอ าเภอ

ทอ้งท่ี 

กรณีตอ้งขอใชท่ี้ดิน

จากหน่วยงานรัฐ 

ผูข้อยืน่ค าขอ ณ ท่ีวา่การอ าเภอทอ้งท่ีพร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอและค่าใบอนุญาต 

หน่วยงานรัฐผู ้

ควบคุมดูแลท่ีดิน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน คุณสมบติั ผูย้ืน่ค  าขอ 

 

 
จดทะเบียนค าขอ จดัท าแผนท่ีแสดงเขตค าขอและส่งค าขอเขา้สู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการ 

 

อ าเภอทอ้งท่ีส่งเร่ืองให้เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 

 

คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 

 

เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต 
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1. ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  26  และยื่นค าขอต่อนายอ าเภอทอ้งท่ีท่ีมีภูมิล าเนาอยู่พร้อมเงิน
ค่าธรรมเนียมค าขอและค่าใบอนุญาต 

2. นายอ าเภอส่งเร่ืองใหเ้จา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 
3. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร   
o รูปถ่ายคร่ึงตวัหนา้ตรงของผูข้อ  ขนาด  3 X 4  ซม. 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 

   4.    เจา้หนา้ท่ีจดทะเบียนค าขอ  จดัท าแผนท่ีค าขอ และส่งค าขอเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
5.     คณะกรรมการพิจารณาค าขอและส่งเร่ืองกลบั 

   6.      เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต 

หมายเหตุ 

การขุดหาแร่รายย่อยให้กระท าได้ทุกจังหวดั  โดยให้กระท าได้เฉพาะแร่ตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง  ก าหนดวิธีการขุดแร่รายยอ่ยและการร่อนแร่  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต  การออก

ใบอนุญาต  การพกัใชแ้ละการเพิกถอนใบอนุญาตขดุหาแร่รายยอ่ยและใบอนุญาตร่อนแร่ พ.ศ. 2552 
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16.  การขอใบอนุญาตร่อนแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.  ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  26  และยืน่ค  าขอต่อนายอ าเภอทอ้งท่ีท่ีมีภูมิล าเนาอยู ่
2.  นายอ าเภอทอ้งท่ีตรวจสอบใหค้วามเห็นเบ่ืองตน้พร้อมส่งเร่ืองให ้จรท.ทอ้งท่ี 

       3.   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร   
o รูปถ่ายคร่ึงตวัหนา้ตรงของผูข้อ  ขนาด  3 X 4  ซม. 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 

        4.  เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม  
4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 

                    4.2   ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 
o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  20  บาท 

5.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอจรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
6. รวบรวมเร่ืองค าขอน าเขา้เสนอคณะกรรมการระดบัจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบ 
7.  เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต   

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 
รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

นายอ าเภอทอ้งท่ีตรวจสอบใหค้วามเห็นพร้อมส่งเร่ืองให ้ จรท.ทอ้งท่ี 

 

จรท. ลงนามออกใบอนุญาต 

น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการระดบัจงัหวดัใหค้วามเห็น 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 
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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

.................................................................  ตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี  พ.ศ. 2552 เร่ือง

...............................................และระเบียบ กพร. พ.ศ. 2552 เร่ือง........................   

2. ใบอนุญาตร่อนแร่มีอายเุพียงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  ของปีท่ีออก 
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17. การขอใบอนุญาตซ้ือแร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผูข้อกรอกแบบค าขอ  28  และยืน่ค าขอ 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ  

o ความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o ตรวจแผนท่ีแสดงจุดท่ีตั้งสถานท่ีซ้ือแร่ 

3.   เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ  จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระเงินค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  1,000  บาท 
5. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ี  และรายงานผลการตรวจสอบสถานท่ี 
6. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต  และแจง้ร้านรับซ้ือแร่เวียนให้ทุก  

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั  ทราบ 
         (โดยก าหนดสถานท่ีซ้ือแร่  และเง่ือนไขในใบอนุญาต) 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ี/รายงาน 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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หมายเหตุ 
การซ้ือแร่  เป็นการรับโอนแร่จากบุคคลอ่ืนในทุกลกัษณะนอกจากการตกทอดทาง 

มรดก ผูซ้ื้อแร่เพื่อประกอบธุรกิจจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตซ้ือแร่จากเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี  
ยกเวน้การซ้ือแร่ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การซ้ือแร่จากผูรั้บใบอนุญาตขดุหาแร่รายยอ่ย 
2. การซ้ือโลหะท่ีไดจ้ากโลหกรรม 
3. การซ้ือแร่ตามชนิดและสภาพของแร่ท่ีแต่งจนสามารถน าไปผสมกบัวตัถุอ่ืน หรือ 

น าไปประกอบกิจการส าเร็จรูปไดต้ามท่ีอธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใบอนุญาตซ้ือแร่มี
อายเุพียงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  ของปีท่ีออก 
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18. การขอใบอนุญาตตั้งสถานทีเ่กบ็แร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  30  และยืน่ค  าขอ 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีเกบ็แร่ 
o แผนผงัแสดงการเกบ็แร่ 

3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียมล่วงหนา้  

4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  1,000  บาท 
5. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของสถานท่ีเก็บแร่เจ้าหน้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 
ลงนามออกใบอนุญาต และแจง้ร้านรับซ้ือแร่เวียนใหทุ้ก  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั  ทราบ 

หมายเหตุ   

ผูรั้บใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเกบ็แร่จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูถื้อประทานบตัร  หรือผูรั้บช่วงการท าเหมือง  ซ่ึงตอ้งการจะเก็บแร่ท่ีไดจ้ากการท าเหมืองไว้

นอกเขตเหมืองแร่ 

2. เป็นผูรั้บใบอนุญาตซ้ือแร่  ซ่ึงตอ้งการจะเกบ็แร่ท่ีซ้ือไวน้อกสถานท่ีซ้ือแร่ 

 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ี 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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19. การขอใบอนุญาตมแีร่ไว้ในครอบครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  31  และยืน่ค าขอ 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีแสดงจุดท่ีตั้งสถานท่ีเก็บแร่ไวใ้นครอบครอง 
o ประเภทและท่ีมาของแร่ 

3.     เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท. รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
 
 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

จรท. ตรวจสอบประเภทและท่ีมาของแร่ 

สถานท่ีเก็บ 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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 4.     เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 
4.1 ค าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  500  บาท 
 5. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ประเภทของแร่และท่ีมาของแร่   
o สถานท่ีเก็บแร่และลกัษณะการเก็บแร่  กรณีแร่ท่ียงัไม่ผ่านการแต่งแร่ตอ้งส่งตวัอย่างแร่ไป

วเิคราะห์ 
ทางเคมีและฟิสิกส์  และหากเป็นแร่นอกเหนือจากประเภทท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้งส่งตวัอย่างแร่ไปวิเคราะห์  
พร้อมทั้งบนัทึกการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นจากอธิบดี 

 6. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต   
(โดยระบุสถานท่ีเก็บแร่ในครอบครองและเง่ือนไขในการปฏิบติั) 

หมายเหตุ  

ประเภทของแร่ท่ีสามารถขอใบอนุญาตมีแร่ไวใ้นครอบครองได ้

1. แร่ท่ีไดจ้ากการท าเหมืองตามประทานบตัร  แต่ประทานบตัรนั้นหมดอายแุต่ไม่ไดข้อต่อ 

อาย ุ หรือขอต่ออายแุต่พน้ก าหนด  180  วนั  นบัแต่วนัส้ินอายปุระทานบตัร 

2. แร่ท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้นมาเก็บไวใ้นสถานท่ีเก็บแร่ตามใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร่  แต่ 

ใบอนุญาตนั้นหมดอายแุละไม่ไดย้ืน่ขอใหม่  หรืออยูร่ะหวา่งการต่ออาย ุ

3. แร่ในสถานท่ีซ้ือแร่  แต่ใบอนุญาตซ้ือแร่นั้นหมดอายแุละไม่ไดย้ืน่ขอต่ออาย ุ หรืออยู ่

ระหวา่งการต่ออาย ุ

4. แร่ท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้นมาแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรม  แต่ใบอนุญาตแต่งแร่หรือ 

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมนั้นหมดอายแุละไม่ไดข้อต่ออาย ุ

5. แร่พลอยไดจ้ากการแต่งแร่ท่ีไดรั้บอนุญาต 

6. แร่คุณภาพต ่าหรือแร่พลอยได ้ หรือแร่อ่ืนนอกเหนือจากขอ้  1.  ถึง  5.  ตอ้งขอความ 

เห็นชอบจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

7. ในการครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ตามนยัมาตรา  105(10)  จะตอ้งไดรั้บความ 

เห็นชอบจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาตมีแร่ไวใ้นครอบครอง  ซ่ึงจะมีอายุเพียง

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  ของปีท่ีออก 
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20. การขอใบอนุญาตขนแร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  32  และยืน่ค าขอ 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o หลกัฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่  หรือหลกัฐานการประกนัค่าภาคหลวงแร่  หรือหลกัฐานการ

อนุญาตใหผ้ดัช าระค่าภาคหลวงแร่ท่ีจะขอขน 
    3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอจรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
    4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาตตามแบบแร่ 24 ฉบบัละ  20  บาท 
o ใบอนุญาตตามแบบแร่ 24  ฉบบัละ  5  บาท        
o เจา้หนา้ท่ีรับช าระค่าภาคหลวงแร่ท่ีขอขน 

5. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ท่ีขออนุญาต 
6. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต   

(โดยระบุเง่ือนไขในการขนแร่) 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียมและค่าภาคหลวงแร่ 

 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบชนิดแร่/ปริมาณแร่ 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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หมายเหตุ  
1. เง่ือนไขในการขนแร่ ใบอนุญาตจะมีอายุตามความเหมาะสมกบัระยะทางขนแร่ไปยงั

ปลายทาง 
รายละเอียดท่ีตอ้งระบุในค าขอใบอนุญาตขนแร่   

1.1   ชนิด สภาพ จ านวน และน ้าหนกัของแร่ท่ีจะขน 
1.2 สถานท่ีตน้ทางท่ีขนแร่มา  เช่น  เขตเหมืองแร่  เขตแต่งแร่  สถานท่ีซ้ือแร่  เขตโลหกรรม 
1.3 พาหนะท่ีใชข้นแร่ 
1.4 เส้นทางการขนแร่ 
1.5 สถานท่ีพกัระหวา่งทาง 
2. ………………………………………………………………. 
3………………………………………………………. 
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21. การขอใบอนุญาตแต่งแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  34  และยืน่ค าขอ 
2.   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอความครบถว้นของเอกสาร   
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีแสดงเขตแต่งแร่ 
o แผนผงัและกรรมวธีิการแต่งแร่ 

1. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอจรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
2. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

2.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
2.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  1,000  บาท 
3. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o สภาพท่ีดินในเขตแต่งแร่ 
o ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ 
o รังวดัพื้นท่ีเขตแต่งแร่ 

ผูข้อยื่นค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสภาพท่ีดิน/ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/รังวดัเขตแต่งแร่ 

ส่งแผนงานและกรรมวิธีแต่งแร่ให ้ กพร./สรข.  ตรวจสอบและพิจารณา 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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4. ส่งแผนผงัและกรรมวธีิแต่งแร่ใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ ส านกังานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขต  ตรวจสอบและพิจารณา 

5. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต 
หมายเหตุ 

การแต่งแร่  เป็นการกระท าใหแ้ร่สะอาด หรือเพื่อใหแ้ร่ท่ีปนกนัอยูต่ ั้งแต่สองชนิดข้ึนไปแยกออก
จากกนั  และรวมถึงการบดแร่  หรือคดัขนาดแร่  จะแบ่งวธีิการแต่งแร่ออกเป็น  2  หมวด  คือ 

หมวด 1  ประกอบดว้ย  การยอ่ยแร่  บดแร่  หรือคดัขนาดแร่  ท่ีใชสิ้นแร่ไม่เกิน  25  ตนัต่อวนั  
และการลา้งแร่ดว้ยน ้ า  การเลือกแร่ดว้ยมือ  การแยกแร่โดยอาศยัความถ่วงจ าเพาะ  (เช่น  ใชร้างลา้งแร่  จ๊ิก  
โต๊ะแยกแร่  หรือไซโคลน  เป็นตน้)  การแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก หรือการแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิต  หรือ
ไฟฟ้าแรงสูง  ซ่ึงเจา้หนา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีออกใบอนุญาต 

หมวด 2 ประกอบดว้ย  การยอ่ยแร่  บดแร่  หรือคดัขนาดแร่  ท่ีใชสิ้นแร่เกิน  25  ตนัต่อวนั  และ
การลอยแร่  หรือใชว้ิธีการทางเคมี  หรือวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีเห็นชอบ  จะตอ้งขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อนออกใบอนุญาต 
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22. การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

 

 

 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสภาพท่ีดิน/ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม/รังวดัเขต 

โลหกรรม 

 

ส่งแผนงานและกรรมวธีิแต่งแร่ให ้ กพร./สรข.  ตรวจสอบ

และพิจารณา 

รวบเร่ืองส่งให ้ กพร.  พิจารณาอนุญาต 
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1.     ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  35  และยืน่ค าขอ 
2.    เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอความครบถว้นของเอกสาร   
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o แผนท่ีแสดงเขตโลหกรรม 
o แผนผงัและกรรมวธีิประกอบโลหกรรม 
o ประเภทของการประกอบโลหกรรมในความควบคุม 

  3.     เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอจรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4.     เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

1.1 ค าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  1,000  บาท 
5.    เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o สภาพท่ีดินในเขตโลหกรรม 
o ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
o รังวดัพื้นท่ีเขตโลหกรรม 

6.    ส่งแผนผงัและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต  ตรวจสอบและพิจารณาเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามส่งค าขอพร้อมเอกสารไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่เพื่อตรวจสอบ 

  7.      รวบรวมเร่ืองส่งใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาต 

หมายเหตุ 

กรณีการประกอบโลหกรรมมีก าลงัผลิตตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ  จะตอ้งมีรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกลา้มีก าลงัผลิต  100  ตนั

ต่อวนั  อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะขนาดตั้งแต่  50  ตนัต่อวนั 
 

 

 

 

 

 



121 

 

23. การขอใบอนุญาตน าแร่เข้าในราชอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  37  และยืน่ค าขอ 
2.      เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร   
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o หลกัฐาน  ใบสั่งซ้ือแร่  ใบขนสินคา้และแบบแสดงรายการคา้  ใบส่งของและบนัทึกแสดง

เหตุผลความจ าเป็นในการน าแร่เขา้ 
o ชนิดของแร่ท่ีอยูใ่นการควบคุมการน าเขา้ 

3.   เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1  ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 
o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  500  บาท 

5.    เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบจ านวนน ้าหนกั  เก็บตวัอยา่งแร่ส่งวเิคราะห์หาคุณภาพแร่ท่ีน าเขา้ 
6.   เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต  
 

หมายเหตุ 

การน าแร่เขา้ในราชอาณาจกัรจะตอ้งเป็นแร่ควบคุม  ตามนยัมาตรา  128  แห่งพระราชบญัญติัแร่  

พ.ศ.2510  โดยจะตอ้งก าหนดชนิดแร่  สภาพ  และปริมาณท่ีจะตอ้งอยูใ่นการควบคุม 

ผูข้อยืน่ค  าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบน ้ าหนกั/เก็บตวัอยา่งแร่ 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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24. การขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูข้อกรอกค าขอในแบบค าขอท่ี  38  และยืน่ค าขอ 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอความครบถว้นของเอกสาร   
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o หลกัฐานการซ้ือขายแร่ท่ีขอส่งแร่ออก  หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีท าใหต้อ้งส่งแร่ออก 
o ชนิดของแร่ท่ีอยูใ่นการควบคุมการส่งออก 

 3.  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนค าขอพร้อมเสนอ จรท.รับจดค าขอไวด้ าเนินการ 
 4.  เจา้พนกังานการเงินและบญัชีรับช าระค่าธรรมเนียม 

4.1   ค  าขอ  ฉบบัละ  20  บาท 
4.2    ค่าธรรมเนียมล่วงหนา้ 

o ใบอนุญาต  ฉบบัละ  500  บาท 
5.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบจ านวนน ้าหนกั  เก็บตวัอยา่งแร่ส่งวเิคราะห์หาคุณภาพแร่ท่ีขอส่งออก 
6.    เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ีลงนามออกใบอนุญาต 
 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

รับช าระค่าธรรมเนียม 

รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบน ้าหนกั/เก็บตวัอยา่งแร่ 

จรท.  ลงนามออกใบอนุญาต 
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25. การช าระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   ผูข้อกรอกค าขอช าระค่าภาคหลวงแร่และยืน่ค  าขอ 
2.   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

o ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร 
o คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ 
o ชนิดและสภาพของแร่ 
o วตัถุประสงคแ์ละวธีิการขนแร่ 

3.    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับค าขอไวด้ าเนินการ 
4.    เจา้หนา้ท่ีค  านวณค่าภาคหลวงแร่ตามจ านวนท่ียืน่ขอ  โดยตรวจสอบจากการประกาศราคาค่าภาคแร่
รายวนั  หรือจ านวนท่ีแทจ้ริงจากการตรวจสอบ 
5.    เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระค่าภาคหลวงแร่และออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐาน 

 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 
รับจดทะเบียนค าขอไวด้ าเนินการ 

 

เจา้หนา้ท่ีค  านวณค่าภาคหลวง 

รับช าระค่าภาคหลวงแร่ 
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หมายเหตุ 

ผูถื้อประทานบตัร  ผูรั้บใบอนุญาตซ้ือแร่  ผูค้รอบครองแร่อ่ืนท่ีไดจ้ากการแต่งแร่  หรือผู ้
ประกอบโลหกรรม  จะตอ้งช าระค่าภาคหลวงแร่ตามพระราชบญัญติัพิกดัอตัราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ. 2509  
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งช าระค่าภาคหลวงแร่ส าหรับแร่ท่ีก าหนดไวใ้นประทานบตัร  รวมทั้งแร่อ่ืนท่ีเป็นแร่เจือปนหรือผล
พลอยไดจ้ากการท าเหมือง  ใหค้รบถว้นตามปริมาณแร่  ก่อนท่ีจะขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ 

2. ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตซ้ือแร่ไดซ้ื้อแร่จากผูรั้บใบอนุญาตร่อนแร่  ตอ้งช าระค่าภาคหลวงแร่ส าหรับ
ท่ีซ้ือในเดือนท่ีแลว้มา ภายในวนัท่ีหา้ของเดือนถดัมา 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อประทานบตัร  หรือผูรั้บใบอนุญาตซ้ือแร่  ท่ีซ้ือแร่จากผูรั้บใบอนุญาตร่อนแร่ ขนแร่ไป
ยงัเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมของตนเอง  รวมถึงเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมของบุคคลอ่ืนซ่ึง
อธิบดีใหค้วามเห็นชอบแลว้  บุคคลดงักล่าวจะขอผดัการช าระค่าภาคหลวงแร่ไวก่้อนจนกวา่จะแต่งแร่
หรือประกอบโลหกรรมนั้นจนแลว้เสร็จก็ได ้  แต่ตอ้งวางเงินประกนั  หรือจดัให้ธนาคารเป็นผูค้  ้ า
ประกนัการช าระค่าภาคหลวงแร่ไวต่้อเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 

4. ในกรณีท่ีน าแร่มาแต่งและไดแ้ร่อย่างอ่ืนดว้ยจะตอ้งช าระค่าภาคหลวงแร่ส าหรับแร่ท่ีแต่งได ้  พร้อม
กบัการขออนุญาตมีแร่ไวใ้นครอบครอง 

5. ในกรณีท่ีตะกรันมีแร่ชนิดอ่ืนท่ียงัไม่ไดช้ าระค่าภาคหลวงแร่มาก่อนเจือปนอยู ่ ผูป้ระกอบโลหกรรม
จะตอ้งจ่ายเงินช าระค่าภาคหลวงแร่  ส าหรับแร่ท่ีเจือปนตามปริมาณท่ีค านวณไดใ้ห้ครบถว้นก่อนท่ีจะ
ขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม 

6. ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายแร่ท่ีตกเป็นของแผน่ดินหรือแร่จากการประมูล  จะตอ้งช าระค่าภาคหลวงแร่  
พร้อมกบัการขออนุญาตมีแร่ไวใ้นครอบครอง   
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26. การขอผดัช าระค่าภาคหลวงแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ยืน่ค  าขอตามแบบท่ีก าหนดต่อเจา้พนกังานต่อเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 
2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. ผูข้อจดัให้ธนาคารท าหนงัสือค ้าประกนัการช าระค่าภาคหลวงแร่ท่ีขอผดั  โดยใชแ้บบหนงัสือค ้า

ประกนัตามท่ีก าหนด 
4. เจา้หนา้ท่ีรับค าขอไวด้ าเนินการ 
5. เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี เป็นผูพ้ิจารณาค าขอ  โดยจะอนุญาตให้ผดัการช าระ

ค่าภาคหลวงแร่ไดค้ร้ังละไม่เกินระยะเวลา   
 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

จดัท าหนงัสือค ้าประกนั 

 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

จรท. ลงนามอนุญาต 

 

 

จนท. รับค าขอไวด้ าเนินการ 
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27. การขอคนืค่าภาคหลวงแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.    ยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 
2.    เจา้พนกังานตรวจสอบค าขอ  และหลกัฐานช าระค่าภาคหลวงแร่ 

o หลกัฐานการเป็นผูใ้ชแ้ร่ภายในประเทศเพื่อพลงังาน ไดแ้ก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
o สถานประกอบการ  แบบแสดงรายการการคา้ท่ีรับรองโดยกรมสรรพากร 
o ใบอนุญาตขนแร่ หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่แร่ดงักล่าวไดม้าจากประทานบตัร 
o ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ 
o รายการแสดงปริมาณการใชแ้ร่     ดงักล่าวในแต่ละวนั และแร่ท่ีคงเหลือ 

3.    รับค าขอไวด้ าเนินการ 
4.    เจา้พนกังานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งท่ี 
5.    ส่งเร่ืองให ้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พิจารณา 
6.    เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามอนุญาต 
7.     เจา้หนา้ท่ีคืนเงินค่าภาคหลวง 

หมายเหตุ 
1. การคืนค่าภาคหลวงแร่จะถูกก าหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 25 ของค่าภาคหลวงแร่ท่ีไดช้ าระไว ้
2. วธีิการจ่ายคืนเงินค่าภาคหลวงจะเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของกระทรวงการคลงั 

 

ผูข้อยืน่ค าขอ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 

 

รับค าขอไวด้ าเนินการ 

 จรท. ส่งเร่ืองไป  กพร. 

กพร.พิจารณาเร่ือง 

รวอ. ลงนามอนุญาต 

คืนเงินค่าภาคหลวงแร่ 

 



 






