การประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
หลักการ
1. โรงงานจาพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงาน ประเภท ชนิดและ
ขนาด ดังบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการตั้งโรงงาน
จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะดาเนินการได้ ทั้งนี้รวมถ้า
มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32(1) ให้โรงงานที่กาหนดใน
ประกาศดังกล่าวเป็นโรงงานจาพวกที่ 3 ด้วย
2. ห้ามตั้งโรงงานจาพวกที่ 3 ก่อนได้รับใบอนุญาตเว้นแต่
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม
3. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอ รง.3 จานวน 3
ฉบับ ยื่นต่อสานักงานอุตสาหกรรมในท้องที่ตั้งโรงงาน
4. เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคาขอ รง.3
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน
(กรณีนิติบุคคลธรรมดา)
4.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุ
ชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสานักงาน วัตถุประสงค์
ของนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคล)
4.3 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานที่
ถูกต้องตามมาตราส่วน (กรณีสร้างเต็มพื้นที่ เช่น ตึกแถว ไม่
ต้องแสดง)
4.4 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน

4.5 แบบแปลนอาคารโรงงานที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
(ต้องมีคารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กรณี
อยู่นอกเขตควบคุมการก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
4.6 สาเนาเอกสารสิทธิที่ดนิ
5. แบบแปลนแผนผังและคาอธิบายวิธปี ้องกัน
5.1 เหตุอันตราย เหตุราคาญ (ถ้ามี)
5.2 การควบคุมการปล่อยของเสีย/มลพิษ (ถ้ามี) โดยมี
คารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6.รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม (ส าหรับ
โรงงานที่ต้องทารายการฯตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์)
7. แจ้งรายละเอียดมาตรการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วของโรงงานตามแบบแจ้ง (กรณีมีของเสียอันตราย)
8. กระบวนการผลิต (กรณีโรงงานมีขั้นตอนการผลิตที่
ซับซ้อน)
9. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นทาการแทน)
10. ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ 3 จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
ขั้นตอนการดาเนินการ ( กรณีจังหวัดเป็นผู้อนุญาต)

1. ผู้ ประสงค์จะตั้งโรงงานจาพวกที่ 3 หรือขยาย
โรงงาน จัดทาคาขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยาย
แบบ รง.3 และยื่นคาขอ

2. ตรวจสอบเอกสาร
- รายละเอียดคาขอฯ และเอกสารประกอบคา
ขอฯความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
- กรณีไม่ครบถ้วน คืนคาขอฯ ให้ดาเนินการ
จัดทาเอกสารเพิ่ม
3. ลงทะเบียนรับคาขอฯ
- นัดตรวจสอบโรงงาน
- รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- แนบแฟ้มเรื่องเดิม (กรณีขอขยาย)ขั้นตอนการ
ดาเนินการ ( กรณีจังหวัดเป็นผู้อนุญาต)
ผูข้ อยืน่ คำขอ
ตรวจสอบเอกสำร
ลงทะเบียนรับคำขอฯ
ตรวจสอบทำเลที่ต้ งั โรงงำน
จัดทำประกำศตำมมำตรำ 30 แห่ งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 (อย่ำงน้อย 15 วัน)

จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ออกใบอนุญำต/แจ้งผล
เก็บเงินค่ำธรรมเนียม/มอบใบอนุญำต

4. ตรวจสอบทำเลที่ตั้งโรงงำน
- ตรวจสอบทำเลที่ตั้งโรงงำน ตำมหลักเกณฑ์
ประกำศกระทรวงฯ
-

พิจำรณำกระบวนกำรผลิต ควำมเหมำะสม

และกำรป้องกันอันตรำยจำกเครื่องอุปกรณ์
- มำตรกำรควบคุม กำรปล่อยของเสีย/มลพิษ
- กรณีต้องให้หน่วยอื่นพิจำรณำให้แจ้งหนังสือส่ง
เรื่องให้พิจำรณำและรอผลกำรพิจำรณำเพื่อประกอบกำร
อนุญำต
- จัดทำรำยงำนตรวจตำมแบบตรวจ 01 กรณี
ขออนุ ญ ำตประกอบและแบบตรวจ 03 กรณี ข อ
อนุญำตขยำยโรงงำน
5. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
- กรณีต้องกำรเอกสำรเพิ่ม ออกหนังสือแจ้งให้
จัดส่งเอกสำรเพิ่มภำยในกำหนดเวลำ
- กรณีไม่ถูกหลักเกณฑ์ดำเนินกำรออกคำสั่งไม่
อนุญำต พร้อมแจ้งสิทธิกำรยื่นขออุทธรณ์
- กรณีถูกหลักเกณฑ์ ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร
กำรอนุญำต
6. ออกใบอนุญำต/แจ้งผล
-

ขอเลขทะเบียนโรงงำนผ่ำนระบบ Internet

จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และออกเลขที่ใบอนุญำต

แล้วพิมพ์ใบอนุญำต (ร.ง. 4), หนังสือส่งสำเนำกำรอนุญำต
ให้ ก รมโรงงำนฯ และหนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ข อ ฯ มำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
- อสจ./ผวจ.ลงนำมในใบอนุญำต (ร.ง.4) หรือ
ใบอนุญำตขยำย ลำดับที่ 4
หมายเหตุ
1. กำรพิจำรณำทำเลที่ตั้งโรงงำน ต้องคำนึงถึง
- ข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ปฏิบัติ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยผังเมือง
- ข้อกำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม
- นโยบำย และมติคณะรัฐมนตรี
2. ประเภทโรงงำนอุ ต สำหกรรม ที่ ต้ อ งผ่ ำ นกำร
พิ จ ำรณำจำกหน่ ว ยงำนอื่ น เช่ น กำรขุ ด ดิ น หรื อ ให้
หน่วยงำนนั้นเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต เช่น โรงงำนแปรรูป
ไม้, โรงงำนผลิตอำหำร, โรงงำนผลิตยำ, โรงงำนผลิต
อำหำรสัตว์, โรงงำนผลิตเครื่องสำอำง และโรงงำนผลิต
วัตถุมิพิษ
3. ประเภทโรงงำนที่ต้องผ่ำนควำมเห็นจำกกำรฟัง
ประชำคมท้องถิ่น ( 13 ประเภทโรงงำน)
4. โรงงำนบำงประเภทต้ อ งก ำหนดเงื่ อ นไข ที่ ผู้
ประกอบกิจกำรต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ (ตำมคู่มือรหั ส
เงื่ อ นไขกำรอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโรงงำนของกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม)

5. กรณีกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
มีกำลังแรงม้ำเครื่องจักรรวมเกิน 500 แรงม้ำ หรือ กรณี
ขยำยโรงงำนมีกำลังแรงม้ำเครื่องจักรรวมเกิน 600 แรงม้ำ
ต้องส่งเรื่องให้กรมโรงงำนอุตสำหกรรมพิจำรณำอนุญำต
กรณีกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนลำดับที่
106 ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมโรงงำนอุ ต สำหกรรมพิ จ ำรณำ
อนุญำต

