Procedure to apply for a factory license / Expand factory.
Factory Group 3

Scheduled period In
the ministry announcement
Subject Reducing the time
Practice about the consideration.
Factory operation
And plant expansion
According to the Factory Act BE.
2535 BE.2557 (30 days)

Submit a document to
conduct public hearings.
Apply for a license. / The
results of the public
The officer determines the
completeness / accuracy of
the document / factory

Report results

Set up factory within
the time limit set in
Notification of commencement
of business / annual payment
(Before the start of the 15 days)

1. Consider the Risk
Assessment Report /
ESA (if applicable).
2. Consider the EHIA
report (if applicable).
3. Consider EIA
consideration (if
applicable)
Disallow

Allow
Get a license / pay a
license fee.

According to the Ministry of
Industry regulations. On the
hearing of public opinion on
the issuance of the certificate
of factory operation. Factory
license and factory extension
permit. Under the factory law
(No. 2), BE.2557

Allow

Appeal to the Minister of
Industry within 30 days.
Disallow (Appeal)
Note 1. The license is valid for 5
calendar years.
2. Fee payment anniversary
The annual is the same as
the anniversary 1 year of
commencement of business

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงานจําพวกที่ 3
Procedure to apply for a factory license/ Expand factory. Group 3
ขั้นตอนที่ 1 ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปนโรงงานจําพวกที่ 3 ประสงคจะขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ร.ง.4) จะตองยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
กอนการยืน่ คําขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) ตอหนวยงานผูอนุญาตในทองที่ที่จะตั้งโรงงาน เพื่อเจาหนาที่
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเรียบรอยกอนการอนุญาต ในขั้นตอนนี้จะใชเวลาไมเกิน 35 วัน
First step Industrial business operators is a factory group 3 would like to apply for a business
license/ Expand factory (ร.ง.4) . Must submit a document for public hearing before applying
for a license (ร.ง.3) to the licensing authority in the locality where the factory is to be
located for staff to listen to the public before the permission. At this stage it will take no
more than 35 days.
ขั้นตอนที่ 2 ผูประกอบการฯยื่นคําขอรับใบอนุญาต (แบบ ร.ง.3) พรอมเอกสารประกอบคําขอและ
เอกสารผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั สถานที่ตั้งโรงงานภายใน 45 วันนับแตวันที่ประกาศสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน หากพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารแลวพบวาไมครบถวนถูกตองจะไมรับคําขอ จะแนะนําให
ผูประกอบการทราบและกลับไปเตรียมเอกสารใหครบถวนกอนและมายื่นใหมในภายหลัง
กรณีผูประกอบการฯ มอบหมายใหเอกชนเปนผูตรวจสอบพิจารณาเอกสารและขอเท็จจริง
และจัดทํารายงานรับรองแทนการการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ เปนไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการใหเอกชนเปนผูตรวจสอบพิจารณาเอกสารและขอเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการการ
ปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. 2557 จะไดรับการยกเวนไมตองตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ
เอกสารประกอบคําขอ จะรับเรื่องทันทีไมตองตรวจสอบเอกสาร
Second step Entrepreneurs apply for a license Including supporting documents and
documents of the public hearing to the Department of Industrial Works or provincial office,
Depending on the location of the factory within 45 days from the date of the
announcement of the public hearing. If the competent official inspects the documents and
finds that they are not complete, they will not accept the request. They will advise the
operator and return to prepare the documents completely and re-submit later.
In case of entrepreneurs Assign the private sector to review the documents and
facts and produce a certification report instead of the competent authority's performance
The Ministry of Industry that the private sector is the subject of a review of the documents
and facts and the preparation of a certification report instead of the performance of the
competent official, BE 2557, shall be exempt from the need to verify the completeness of
the supporting documents. Will receive the subject immediately, do not need to review the
document.
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่พิจารณาเอกสาร/ตรวจสอบขอเท็จจริงของทําเลที่ตั้งโรงงาน การประกอบกิจการ
กระบวนการผลิต การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และการบําบัดมลพิษตาง พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบ

Third step The staff considered the document. / Investigate the location of the plant,
Operation, production, Preventing trouble And pollution treatment and Prepare a summary
report of the audit.
ขั้นตอนที่ 4 พนักงานเจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาตอผูประกอบการฯ
Forth step Officials will announce the decision to the operator.
ขั้นตอนที่ 2 – 4 จะใชเวลาในการดําเนินการไมเกิน 30 วัน ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การลดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาการประกอบกิจการโรงงานและการขยายโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.
2535 พ.ศ. 2557
Step 2 - 4 takes no more than 30 days. According to the announcement of the Ministry
subject Reducing the time spent working on factory operations and factory expansion under
the Factory Act BE. 2535 BE.2557

Procedure to apply for Factory License Renewal
Factory Group 3

Submission of Renewal Application
And Payment of Permit Fee.

Site inspection by official and Notification of Decision.
30 days
-

Law abiding
Compliance
Order Fulfillment

Not Correct

Not legally

Permit denied

Ordering

Appeal to Minister
of industry within 30 days.

Permit
approved

Not approved ,
Appeal denied.

Appeal granted permit approved.

Recommendations
1. Application form (ร.ง. 3/1) is required. Fill all requirements completely.
2. Submit the application to Department of Industrial Works.
3. Payment rate as specified in the Ministerial Regulation.
4. If renewal application is submitted after the expiration date, but not more than 60 days, a
fine of 20% of the fee is charged.
5. Normally, factory inspection will have been carried out before the renewal submission.
6. If all in order and the fee has been paid, the renewal license will be issued and ready for
pick-up. Or if preferred , it can be sent by post to an address indicated in the application.
7. If all of this is not in compliance, or the inspection has not been conducted, an
acknowledgement document of such application will be issued as an evidence.

