คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอร ับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4)/ขยำยโรงงำน (สว่ น
ภูมภ
ิ ำค)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครพนม กระทรวงอุตสำหกรรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เป็ นผู ้ประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 3 ตำมพระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535 หรือเป็ นผู ้รับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนทีเ่ พิม
่ เครือ
่ งจักรตำมมำตรำ 18 (1) หรือเพิม
่ หรือแก ้ไขในส่วนใดส่วนหนึง่ ของอำคำรโรงงำนตำมมำตรำ 18 (2)
ผู ้ขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.3)/ขยำยโรงงำน ต ้องเป็ นผู ้ผ่ำนกระบวนกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของประชำชน
ตำมทีก
่ ระทรวงอุตสำหกรรมกำหนดเรียบร ้อยแล ้ว โดยกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของประชำชนจะต ้องมีกำรแจ ้งผลกำรปิ ดประกำศ
ิ้ สุดกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของ
จำกหน่วยงำนของสถำนทีท
่ ท
ี่ ำกำรปิ ดประกำศและต ้องยืน
่ คำขอภำยใน 45 วัน นับแต่วน
ั ทีส
่ น
ประชำชน ยกเว ้นโรงงำนทีเ่ ป็ นโครงกำรของรัฐทีไ่ ด ้ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ ด ้วยกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของ
ประชำชนแล ้ว หรือโรงงำนทีไ่ ด ้รับกำรเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) หรือโรงงำนทีไ่ ด ้ดำเนินกำร
จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและสุขภำพ (EHIA) เรียบร ้อยแล ้ว (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล ้อม http://www.mnre.go.th/)
ผู ้ขออนุญำตต ้องยืน
่ คำขอพร ้อมเอกสำรครบถ ้วนตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด โดยควำมถูกต ้องของเอกสำร หำกไม่อำจ
พิจำรณำได ้ในขณะทีร่ ับคำขอ สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัดรวมถึงหน่วยงำนผู ้อนุญำตขอสงวนสิทธิใ์ นกำรพิจำรณำภำยหลัง
จำกทีไ่ ด ้รับคำขอครบถ ้วนแล ้ว กรณีทค
ี่ วำมไม่ถก
ู ต ้องของเอกสำรทีต
่ รวจพบในภำยหลังเป็ นเหตุทไี่ ม่อำจอนุญำตได ้
ผู ้อนุญำตจะมีคำสัง่ ไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน หรือไม่อนุญำตให ้ขยำยโรงงำนแล ้วแต่กรณี
ต ้องเป็ นกำรขออนุญำตตัง้ โรงงำน หรือขยำยโรงงำนนอกเขตนิคมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรนิคม
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมหรือนอกเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัต ิ
โรงงำน พ.ศ. 2535
ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ใน
คูม
่ อ
ื สำหรับประชำชนเรียบร ้อยแล ้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมำยเหตุ: -)

สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครพนม 82/3 ถนนศูนย์รำชกำร
ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-511477 โทรสำร 042-515406 E-mail :
moi_nakhonphanom@industry.go.th/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำร
กรณีเอกสำรหลักฐำนครบถ ้วนและตรวจสอบแล ้ว
ถูกต ้อง (กรณีสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต ้องได ้ในขณะรับคำ
ขอ) จะส่งเรือ
่ งให ้ผู ้พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
กรณีเอกสำรหลักฐำนครบถ ้วน แต่ไม่สำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต ้องได ้ในขณะรับคำขอ จะส่งเรือ
่ งให ้ผู ้อนุญำตพิจำรณำ
้ พิจำรณำ)
ดำเนินกำรต่อไป (ควำมถูกต ้องจะตรวจสอบในชัน
กรณีเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถก
ู ต ้อง (ตรวจ
พบได ้ในขณะรับคำขอ) จะทำบันทึกข ้อตกลงให ้ผู ้ขออนุญำต

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนั กงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดนครพนม

ลำด ับ

ขนตอน
ั้
แก ้ไขเพิม
่ เติมหรือนำมำให ้ภำยในเวลำทีก
่ ำหนด
(หมำยเหตุ: (ภำยในเวลำทีก
่ ำหนด หมำยถึง ระยะเวลำทีก
่ ำหนด
ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัตก
ิ ำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ซึง่ ระยะเวลำกำร

ระยะเวลำ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ

กำรพิจำรณำ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเป็ นไปตำมทีก
่ ำหนดไว ้ในกฎกระทรวงที่
ออกตำมมำตรำ 8 ประกำศของรัฐมนตรีทอ
ี่ อกตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำวและประกำศของรัฐมนตรีทอ
ี่ อกตำมมำตรำ 32
(หมำยเหตุ: (กรณีเป็ นโรงงำนทีป
่ ลัดกระทรวงอุตสำหกรรมไม่ได ้

24 วัน

สำนั กงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดนครพนม

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
อุตสำหกรรมจังหวัด/อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม/อธิบดีกรม
อุตสำหกรรมพืน
้ ฐำนและกำรเหมืองแร่แล ้วแต่กรณี พิจำรณำออก
คำสัง่ อนุญำต/หรือไม่อนุญำต และแจ ้งผลกำรพิจำรณำให ้ผู ้ขอ
อนุญำตทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ำรณำแล ้วเสร็จ
(หมำยเหตุ: -)

5 วัน

สำนั กงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดนครพนม

ขอให ้แก ้ไขเพิม
่ เติมหรือนำเอกสำรมำให ้นี้ จะไม่นับเป็ น
ระยะเวลำดำเนินกำร))
2)

มอบหมำยให ้ออกใบอนุญำต จะส่งให ้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
หรือกรมอุตสำหกรรมพืน
้ ฐำนและกำรเหมืองแร่พจิ ำรณำอนุญำต
แล ้วแต่กรณี ตำมคำสัง่ กระทรวงอุตสำหกรรม ที่ 246/2552 ลง
วันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2552 คำสัง่ กระทรวงอุตสำหกรรม ที่
126/2539 ลงวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2539 คำสัง่ กระทรวง
อุตสำหกรรม ที่ 290/2544 ลงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2544
และคำสัง่ กระทรวงอุตสำหกรรม ที่ 340/2554 ลงวันที่ 29
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554))
3)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ของผู ้ขออนุญำต/ผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรณีผู ้ขออนุญำตเป็ น
นิตบ
ิ ค
ุ คล)
- ของผู ้มอบอำนำจ/ผู ้รับมอบอำนำจ
- ของพยำน 2 คน
- ของเจ ้ำของทีด
่ น
ิ กรณีผู ้ขออนุญำตไม่ใช่เจ ้ำของทีด
่ น
ิ
มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทะเบียนบ ้ำนของทีต
่ งั ้ โรงงำน (ถ ้ำมี))
3)
หน ังสือเดินทำง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีผู ้ขออนุญำตเป็ นบุคคลต่ำงด ้ำว
- มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
่
4)
ใบสำค ัญกำรเปลีย
่ นชือ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
่ ตัวหรือชือ
่ สกุล
หมำยเหตุ (- กรณีมก
ี ำรเปลีย
่ นชือ
- มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ยืน
่ คำขอทุกหน ้ำ)
5)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค ้ำ

ลำด ับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ซึง่ ออกให ้ไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันทีย
่ น
ื่ คำขอ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คลตำม
หนังสือรับรองทุกหน ้ำ
– โดยต ้องมีวัตถุประสงค์ของนิตบ
ิ ค
ุ คลตรงกับประเภทของกิจกำรโรงงำน
ทีข
่ ออนุญำต (กรณีผู ้ขออนุญำตเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล))
หน ังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีไม่อำจมอบฉบับจริงได ้ ต ้องเอำฉบับจริงมำให ้พนักงำน
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบ และมอบสำเนำทีม
่ ก
ี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้อง
โดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
คำขอร ับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนหรือขยำยโรงงำน
(ร.ง.3) แล้วแต่กรณี
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรสิทธิข
์ องทีด
่ น
ิ ทีต
่ งโรงงำน
ั้
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
หน ังสือยินยอมให้ตงโรงงำนในที
ั้
ด
่ น
ิ กรณีเป็นทีด
่ น
ิ เอกชนและผู ้
ขออนุญำตมิใช่เจ้ำของทีด
่ น
ิ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
แผนผ ังรวมโฉนดทีด
่ น
ิ ทีม
่ ค
ี ำร ับรองจำกสำน ักงำนทีด
่ น
ิ ท้องที่ กรณี
้ ด
้ ไป
ใชท
ี่ น
ิ ตงโรงงำนต
ั้
งแต่
ั้
2 แปลงขึน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
้ ระโยชน์ในพืน
้ ทีส
หน ังสืออนุญำตให้ใชป
่ ำธำรณะจำกหน่วยงำนทีม
่ ี
อำนำจหน้ำทีใ่ นกำรกำก ับดูแลทีด
่ น
ิ ตำมกฎหมำย กรณีเป็นทีด
่ น
ิ ที่
มิใช่ของเอกชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ยืน
่ คำขอทุกหน ้ำ)
้ ระโยชน์ในทีด
เอกสำรหล ักฐำนแสดงกำรใชป
่ น
ิ ก่อนผ ังเมือง
้ ังค ับ กรณีมก
้ ระโยชน์ในทีด
ประกำศใชบ
ี ำรอ้ำงว่ำใชป
่ น
ิ มำก่อน
้ ังค ับผ ังเมืองรวม
กำรใชบ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ยืน
่ คำขอทุกหน ้ำ)
แบบแปลนอำคำรโรงงำนขนำดเหมำะสมและถูกต้องตำมมำตรำ
ส่วน
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และลงนำมโดย
ผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
้
หน ังสือร ับรองกำรออกแบบ หรือ ใบอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร/รือ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

-

กรมทีด
่ น
ิ

-

กรมทีด
่ น
ิ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท ้องถิน
่

กรมส่งเสริมกำรปกครองท ้องถิน
่

-

-

ลำด ับ

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ถอน/ด ัดแปลง กรณีอำคำรใหม่และอยูใ่ นเขตควบคุมอำคำร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรอง
สำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
หน ังสือร ับรองกำรออกแบบ กรณีอำคำรใหม่และอยูน
่ อกเขต
ควบคุมอำคำร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรอง
สำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
หน ังสือร ับรองควำมมน
่ ั คงแข็งแรง หรือ ใบอนุญำตปลูกสร้ำง
้ ถอน/ด ัดแปลง กรณีอำคำรเดิมและอยูใ่ นเขตควบคุม
อำคำร/รือ
อำคำร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรอง
สำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
หน ังสือร ับรองควำมมน
่ ั คงแข็งแรง กรณีอำคำรเดิมและอยูน
่ อกเขต
ควบคุมอำคำร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรอง
สำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
้ ที่
แผนทีแ
่ สดงบริเวณโดยรอบทีต
่ งโรงงำน
ั้
และสิง่ ปลูกสร้ำงในพืน
ใกล้เคียง ในระยะห่ำง 100 เมตร ถ้ำมีสำธำรณสถำน เช่น ว ัด
โรงเรียน หรือสถำนทีร่ ำชกำร ให้ระบุดว้ ย
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
แผนผ ังแสดงสิง่ ปลูกสร้ำงภำยในบริเวณโรงงำนขนำดเหมำะสม
และถูกต้องตำมมำตรำส่วน
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ซึง่ สำมำรถอ่ำนได ้อย่ำงชัดเจน มีกำรลงนำมโดยผู ้ขอ
อนุญำตทุกหน ้ำ)
แผนผ ังแสดงกำรติดตงเครื
ั้
อ
่ งจ ักร
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และลงนำมโดย
ผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
รำยละเอียดขนตอนกระบวนกำรผลิ
ั้
ต พร้อมแสดงจุดทีเ่ กิดปัญหำ
ทำงด้ำนสิง่ แวดล้อม ได้แก่ นำ้ เสีย อำกำศเสีย และมลพิษอืน
่ ๆ
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
รำยกำรคำนวณกำรออกแบบคุณล ักษณะของมลพิษ ชนิดของ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

-

-

-

-

-

-

-

-

ลำด ับ

23)

24)

25)

26)

27)

28)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ระบบบำบ ัด วิธป
ี ้ องก ันเหตุเดือดร้อนรำคำญ ควำมเสียหำย
อ ันตรำยและกำรควบคุมกำรปล่อยของเสีย
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และลงนำมโดย
ผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
แผนผ ังสมดุลมวลสำรของกระบวนกำรผลิตทงหมด
ั้
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (- เฉพำะกรณีเป็ นโรงงำนกลัน
่ น้ ำมันปิ โตรเลีย
่ ม ลำดับที่ 49
ตำมบัญชีท ้ำยกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 - มีกำรลงนำมรับรองโดยผู ้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม และลงนำมโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)
รำยละเอียด ชนิด วิธก
ี ำรกำจ ัด จ ัดเก็บและป้องก ันเหตุเดือดร้อน
รำคำญ ควำมเสียหำย อ ันตรำยและกำรควบคุมกำกอุตสำหกรรม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู ้ยืน
่ คำขอทุกหน ้ำ)
่ ง
รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (เป็ นประเภทโรงงำนตำมทีก
่ ำหนดในประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2542 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ลงวันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2552)
หน ังสือกำรได้ร ับควำมเห็ นชอบและรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA/EHIA)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ กรณีเป็ นโรงงำนทีต
่ ้องจัดทำ/เข ้ำเกณฑ์รำยงำนผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล ้อม ลงวันที่ 24
เมษำยน พ.ศ. 2555 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2556 - กรณีเป็ นโรงงำนทีต
่ ้องจัดทำ/เข ้ำเกณฑ์รำยงำนผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล ้อม ลง
วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม ลงวันที่ 19
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553)
รำยงำนเกีย
่ วก ับกำรศึกษำมำตรกำรป้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภำพสิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภ ัย (ESA)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ลงนำมรับรองสำเนำถูกต ้องโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ กรณีเป็ นโรงงำนตำมบัญชีแนบท ้ำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเรือ
่ ง
กำรทำรำยงำนเกีย
่ วกับกำรศึกษำมำตรกำรป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภำพสิง่ แวดล ้อมและควำมปลอดภัย พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29
กันยำยน พ.ศ. 2552)
ควำมเห็ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ทีข
่ ออนุญำตตงโรงงำน
ั้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็ นโรงงำน 12 ประเภท ตำมบันทึกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม ที่ อก 0310/(ส.5) 358 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2549 เรือ
่ ง
โรงงำนทีต
่ ้องผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำตำบล)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

-

-

-

สำนั กงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล ้อม

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท ้องถิน
่

ลำด ับ
29)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
แบบแปลนทีแ
่ สดงกำรติดตงระบบไฟฟ
ั้
้ ำในโรงงำนตำมควำมเป็น
จริง และรำยกำรประกอบแบบแปลน กรณีเป็นอำคำรสร้ำงใหม่
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กำรลงนำมรับรองโดยผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร ้อมสำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรองโดย
ผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
0 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 5 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บำท

2)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
5 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 20 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
20 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 50 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 1,500 บำท

4)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
50 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 100 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 3,000 บำท

5)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
100 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 200 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 5,000 บำท

6)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
200 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 300 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 7,000 บำท

7)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
300 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 400 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 9,000 บำท

8)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
400 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 500 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 12,000 บำท

9)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
500 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 600 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 15,000 บำท

10)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
600 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 700 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 18,000 บำท

11)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
700 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 800 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 22,000 บำท

12)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
800 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 900 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 26,000 บำท

13)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
900 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 1,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 30,000 บำท

14)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
1,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 2,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 35,000 บำท

ลำด ับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

15)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
2,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 3,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 40,000 บำท

16)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
3,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 4,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 45,000 บำท

17)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
4,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 5,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 50,000 บำท

18)

ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
5,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 55,000 บำท

19)

้ ไป
ขนำดกำล ังเครือ
่ งจ ักรตงแต่
ั้
6,000 แรงม้ำขึน
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 60,000 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครพนม 82/3 ถนนศูนย์รำชกำร ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-511477 โทรสำร 042-515406 E-mail :
moi_nakhonphanom@industry.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2)
สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครพนม http://www.industry.go.th/nakhonphanom
(หมำยเหตุ: -)
้ ที1
3)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ศำลำกลำงจังหวัดนครพนม(หลังเดิม) ชัน
่ ถนนอภิบำลบัญชำ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-511513 E-Mail: nakhonphanom.ins@gmail.com
(หมำยเหตุ: -)
4)
เรือนรับรองประชำชน ศูนย์บริกำรประชำชน (จุดบริกำรประชำชน 1111) สำนั กงำนปลัดสำนั ก
ิ กทม. (ประตู 4) นำยกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบำล ถนนพิษณุโลก เขตดุสต
สำยด่วนทำเนียบรัฐบำล 1111
บริกำรรับแจ ้งเรือ
่ งร ้องทุกข์ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือรับร ้องเรียนผ่ำนทำง โทรศัพท์ 0 2283 1271 - 84 โทรสำร 0
2283 1286 - 7 - ส่งเรือ
่ งร ้องเรียนทำงไปรษณีย ์ กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี ตู ้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบำล
กรุงเทพมหำนคร 10302 (ไม่ต ้องติดแสตมป์ ) http://www.1111.go.th/form.aspx
(หมำยเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
คำขอรับใบอนุญำต (ร.ง.3)
(หมำยเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
2)

่ แบบฟอร์ม
ชือ
หนังสือมอบอำนำจให ้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535
(หมำยเหตุ: -)

หมำยเหตุ
เอกสำรฉบับนีด
้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

