ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
พิจารณาว่าเป็นโรงงานจาพวกใด

โรงงานจาพวก 1

โรงงานจาพวก 2

โรงงานจาพวก 3

- ไม่ต้องยื่นขอ
อนุญาต
- ประกอบกิจการได้
ทันที
- ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงทั้ง
เรื่องที่ตั้งโรงงาน,
ลักษณณะอาคาร,
เครื่องจักร, การ
ควบคุมการปล่อย
ของเสียหรือ
มลพิษ ฯลฯ,,

ตั้งโรงงานได้ทันที แต่ทาเลต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ข้อ 1

ยื่นเอกสารเพื่อดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงาน จาพวกที่ 2 ตามแบบ
ร.ง.1

ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(แบบ ร.ง.3) และ เอกสาร
ผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

ชาระค่าธรรมเนียมรายปี

รับใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจาพวกที่ 2

ภายในระยะเวลาตามที่
กาหนดในประกาศกระทรวง
(30วัน)
( ระยะเวลาที่มีการเรียก
บุคคลหรือเอกสารหรือวัตถุใด
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
จะไม่นับรวมระยะเวลาการ
พิจารณาคาขอตามที่กาหนด)

เจ้าหน้าที่พจิ ารณาความ
ถูกต้องของเอกสาร/
สถานที่ตั้งโรงงาน
แจ้งผลการพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณา
ออกใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน และ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ )
- พิจารณารายงาน
ประเมินความเสี่ยง /
ESA (ถ้ามี)
- พิจารณารายงาน
EHIA (ถ้ามี)
- พิจารณารายงาน EIA
(ถ้ามี)

เริ่มการประกอบกิจการ
ไม่อนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมรายปี ทุก
ปี ในวันครบรอบวันเริ่ม
ประกอบกิจการ

รับใบอนุญาต/ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตั้งโรงงานภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดใน
ใบอนุญาต

อนุญาต

อนุญาต

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน
ไม่อนุญาต (ยกอุทธรณ์)

แจ้งเริ่มประกอบกิจการ /
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
(ก่อนเริ่มประกอบกิจการ
๑๕ วัน)
- เริ่มประกอบกิจการ
- เริ่มนับอายุใบอนุญาต
-ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
(ทุกปี)
-ต่ออายุใบอนุญาต

๑. ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปีปฏิทิน
๒. วันครบรอบชาระค่าธรรมเนียมรายปี
เป็นวันเดียวกันกับวันครบรอบ ๑ ปี ของ
วันเริ่มประกอบกิจการ

ความหมาย

โรงงาน

อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่า
ตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สาหรับ
ทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา
หรือทาลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง

ตั้งโรงงาน

การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือนาเครื่องจักร
สาหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ

ประกอบกิจการ
โรงงาน

การทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา
หรือทาลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร

เครื่องจักร

สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพ
พลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา
เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน

โรงงานจาพวกที่ 1

ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตาม
ความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงาน
ไม่เกิน 20 คน

โรงงานจาพวกที่ 2

ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาต
ทราบก่อน โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัด
อยู่ในจาพวกที่ 1

โรงงานจาพวกที่ 3

ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน
จึงจะดาเนินการได้ โดยมีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และคนงานเกิน 50 คน

ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (30 วัน)
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หมายเหตุ ระยะเวลาที่มกี ารเรี( ยกบุ
 คคลหรื
) อเอกสารหรือวัตถุใด
มาเพื่อประกอบการพิจารณาจะไม่นับรวมระยะเวลาการพิจารณา
คาขอตามที่กาหนด

บัญชีรายการเอกสารการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
ลาดับ
1

รายการเอกสาร
คาขออนุญาต
(จานวน 3 ชุด)

รายละเอียด
1. ต้องเป็นแบบคาขอ (ร.ง.3) ที่กาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจาพวก
ที่ 3 พ.ศ. 2550 แบบคาขอสามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามเปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร
2. รายละเอียดการกรอกข้อมูลในคาขอ ต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่มี
หรือใช้เครื่องหมาย “-” แทน)
3. คาขอทุกหน้าต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (ในกรณีที่เป็นนิติ
บุคคล ให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
4. รายการเครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นภาษาไทย หรือเป็นภาษาไทย
โดยมีภาษาอื่นกากับ
5. กรณีมีการแก้ไขข้อมูลต้องลงนามกากับการแก้ไขโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการแทน

2

เอกสารประกอบคาขอ
อนุญาต
(จานวน 3 ชุด)
2.1 เอกสารแสดง
สถานะผู้ขออนุญาต
กรณีเป็นบุคคล

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
3. กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
4. เอกสารตามข้อ 1 – 3 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

2.2 เอกสารแสดงฐานะ 1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องคัดสาเนาไว้ไม่เกิน
ผู้ขออนุญาต กรณีเป็น
3 เดือน นับตั้งแต่วันคัดสาเนาจนถึงวันที่ยื่นคาขอฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคล
นิติบุคคลตรงกับประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
3. สาเนาทะเบียนบ้าน

ลาดับ

รายการเอกสาร

รายละเอียด
4. กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
5. เอกสารตามข้อ 1 – 4 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต

2.3 เอกสาร
การมอบอานาจ

1. ต้นฉบับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท หรือสาเนาต้นฉบับหนังสือมอบอานาจกรณีเป็นการ
มอบหมายให้ดาเนินการแทนหลายอย่างโดยให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
แล้วแต่กรณี (ต้องมีพยาน 2 คน)
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
4. สาเนาบัตรประชาชนของพยาน 2 คน
5. เอกสารตามข้อ 1 – 4 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสาร
โดยผู้ขออนุญาต

2.4 เอกสารแสดงการมี 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของที่ดิน ให้แนบหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
สิทธิ์ใช้ที่ดิน
คือสาเนาโฉนดที่ดิน (นส. 4) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (นส. 3 หรือ
นส. 3 ก)
2. กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
ขออนุญาตตั้งโรงงานจากผู้เป็นเจ้าของที่ดิน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของเจ้าของที่ดิน
3. กรณีเป็นที่ดินของรัฐต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงาน
จากหน่วยงานของรัฐที่กากับดูแลที่ดินตามกฎหมาย
4. กรณีใช้ที่ดินหลายแปลงในการขออนุญาตให้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดิน โดย
มีคารับรองจากสานักงานที่ดินในท้องที่ที่จะตั้งโรงงาน
5. เอกสารตามข้อ 1 – 4 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
2.5 หนังสือแสดงความ
มั่นคง แข็งแรง และ
ความปลอดภัยของ
อาคารโรงงาน

1. กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าการควบคุมอาคาร ให้แนบ
สาเนาเอกสารการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว
2. กรณีอยู่นอกเขตควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้แนบแบบ
รายการก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีการรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

ลาดับ

รายการเอกสาร

รายละเอียด
3. กรณีเป็นอาคารเดิม (อาคารเก่าที่มีการก่อสร้างมาก่อน) หรืออาคารที่ไม่ได้
รับอนุญาตก่อสร้างเป็นโรงงาน ให้แนบเอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่นคง
แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคาร จากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4. เอกสารตามข้อ 1 – 3 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

2.6 แบบแปลนแผนผัง 1. แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ถ้า
อาคารโรงงาน
มีสาธารณสถานให้ระบุระยะห่างไว้ด้วย
2. แผนผังแสดงรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงงาน
3. แบบแปลนอาคารโรงงานที่มีขนาดเหมาะสม ถูกต้องตามมาตราส่วน แสดง
ภาพลักษณะอาคารด้านหน้า ด้านข้าง ประตูทางเข้า - ออก บันได ทางหนีไฟ
4. มีการลงนามรับรองความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยจากผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแบบแปลน แผนผังตามข้อ 1 - 3
3

การประกาศรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
การพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
และอนุญาตขยาย
โรงงาน
(จานวน 3 ชุด)

1. สาเนาเอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ใน
การพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ.
2555 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555

4

แผนผังแสดงการติดตั้ง
เครื่องจักร
(จานวน 3 ชุด)

แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรในอาคารขนาดเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน พร้อมรายละเอียดเครื่องจักรที่เป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับลาดับ
รายการเครื่องจักรที่แสดงในคาขออนุญาต (ร.ง.3) พร้อมมีการลงนามรับรอง
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องจักรของวิศวกร ตามข้อกาหนดของ
สภาวิศวกร รวมทั้งต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

5

ระบบการจัดการและ
ขจัดมลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านน้าเสีย
และอากาศเสีย
(จานวน 3 ชุด)

1. แผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต ปริมาณและจุดที่เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าเสีย อากาศเสีย และมลพิษอื่น ๆ ต้องมีการลงนามรับรอง
การออกแบบของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกหน้า

2. เอกสารตามข้อ 1 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

2. แบบแปลน แผนผัง ต้องมีการลงนามรับรองการออกแบบของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกหน้า
3. รายการคานวณการออกแบบต้องมีการลงนามรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมทุกหน้า

ลาดับ

รายการเอกสาร

รายละเอียด
4. สาเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรและคารับรองของวิศวกรตามแบบฟอร์มที่
สภาวิศวกรกาหนด
5. เอกสารแสดงคาอธิบายถึงรายละเอียดรายการคานวณการออกแบบ
คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุม การปล่อยของ
เสีย
6. เอกสารตามข้อ 1 – 5 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
7. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องการอนุญาตต้องลงนามกากับในเอกสารตาม
ข้อ 1 - 5

6

ระบบการจัดการกาก
เอกสารแสดงถึงรายละเอียดชนิด วิธีการกาจัด จัดเก็บ และป้องกัน เหตุ
อุตสาหกรรมและมลพิษ เดือดร้อนราคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม
อื่นๆ
และต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
(จานวน 3 ชุด)

7

วิธีการป้องกันเหตุ
เดือดร้อนราคาญ
(จานวน 3 ชุด)

เอกสารแสดงคาอธิบายถึงรายละเอียด รายการคานวณการออกแบบ ชนิด
วิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหาย อันตราย และการควบคุม
การปล่อยมลพิษอื่น ๆ เช่น มลพิษทางเสียง แสง ความสั่นสะเทือน และต้องมี
การลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

8

รายงาน EIA / EHIA
กรณีเข้าข่ายตามที่
กฎหมายกาหนด
(จานวน 3 ชุด)

1. ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องทา EIA / EHIA ให้ยื่นรายงาน EIA ฉบับ
สมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.)
และต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
2. เอกสารแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน EIA จากสานักงานนโยบาย
และแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และต้องมีการลงนามรับรองต้นฉบับ
และสาเนาโดยผู้ขออนุญาต

9

รายงาน ESA / รายงาน
ประเมินความเสี่ยงตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
(จานวน 3 ชุด)

เอกสารรายงาน ESA หรือรายงานการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงงาน และต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต

10

การได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
(จานวน 3 ชุด) (ถ้ามี)

หนังสือแสดงการได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมสาเนา 2 ชุด และต้องมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า

ประเภทโรงงานที่ต้องทาประเมินความเสี่ยง (12 ประเภท)
7 (1) (4)
42 (1) (2)
43 (1) (2)
44
45 (1) (2)
(3)
48 (4) (6)
49
50 (4)
89
91 (2)
92
99

โรงงานสกัดน้ามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์ เฉพาะที่ใช้สารตัวทาละลายในการสกัด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรด (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium Chlorate)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใย
สังเคราะห์ที่มิใช่ใยแก้ว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ยาหรือ
อุด ยกเว้นการผลิตสีน้า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้ไฟ หรือการทาคาร์บอนดา
โรงงานกลั่นน้ามันปิโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ ยกเว้น
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจาหน่ายก๊าซ
โรงงานบรรจุก๊าซ
โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอานาจในการประหาร
ทาลาย หรือทาให้หมดสมรรถภาพในทานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

