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การขออนุญาตตั้งประกอบกิจโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ขอบังคับ
มาตรา 10 ผูประกอบการกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
มาตรา 11 ผูประกอบการกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และเมื่อจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบเสียกอน
มาตรา 12 ผูประกอบการกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
หามมิใหผใู ดตั้งโรงงานกอนไดรับใบอนุญาต

บทกําหนดโทษ
มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไมแจงใหพนักงานเจาหนาทีท่ ราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือมาตรา 33
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง
หรือตั้งโรงงานโดยไมไดรบั อนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะให
ตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใด ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษทั้งจําคุกไมเกินสี่
ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
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ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ไดแบงโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 3 จําพวก คือ
1. โรงงานจําพวกที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการไดโดยไมตองขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ดูรายชื่อตามบัญชีทายกระทรวง)
2. โรงงานจําพวกที่ 2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะตองแจงใหเจาหนาที่ทราบกอนประกอบกิจการ
(ดูรายชื่อตามบัญชีทายกระทรวง)
3. โรงงานจําพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการจะตองไดรับอนุญาตกอนถึงจะ
ประกอบกิจการโรงงานได (ดูรายชื่อบัญชีทายกระทรวง)

สถานที่หามตั้งโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ 1 , จําพวก 2 และ จําพวก 3 หามตั้งโรงงานในสถานที่ดังตอไปนี้
1. บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย
2. ภายในระยะ 50 เมตรจากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทําการหนวยงานของรัฐ แหลงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โรงงานจําพวก 1, 2 ทําเฉพาะ ขอ 1 บานจัดสรร
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ประเภทโรงงานที่ตองขออนุญาตผานศูนยบริการเพื่อการลงทุน
1. ประเภทของโรงงาน
รายการตามทายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
1.1 โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว และโรงงานทํา
น้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลําดับที่ 11(2), 11(3), 11(4)
1.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่
15(1) , 15(2)
1.3 โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล โรงงานทําหรือผสมสุรา
จากผลไม และโรงเบียร ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 16, 17, 18, 19
1.4 โรงงานเลื่อยไม และทําไมวีเนียร หรือไมอดั ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ
ที่ 34(1), 34(3)
1.5 โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม หรือวัสดุอนื่ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ
ที่ 38(1)
1.6 โรงงานผลิตคลอแอลคาไลน (Chlor-Alkaline Insustry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด
(NaCL) เปน วัตถุดิบ, โซเดียมคารบอเนต (Na2 Co3), โซเดียมไฮดรอกไซด (HaOH)
กรดไอโดรคลอริค (NCL) คลอรีน (C12), โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCL) และปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) และโรงงานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบซึ่งได
จากการ กลั่นน้ํามันปโตรเลียม และ/หรือการแยกกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 42(1)
1.7 โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว โดย
กระบวนการทางเคมี และโรงงานผลิตปุยเคมีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ
ที่ 43(1)
1.8 โรงงานกลั่นน้าํ มันปโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 49
1.9 โรงงานทําซีเมนต ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 57(1)
2. ศูนยบริการเพื่อการลงทุนจะรับผิดชอบการพิจารณาคําขออนุญาต
3. เมื่อดําเนินการเรื่องการขออนุญาตเสร็จสิ้นแลว ตองสงเรื่องใหสํานักควบคุม และ ตรวจโรงงาน
เพื่อติดตามผล
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ประเภทของโรงงาน ซึ่งมีขึ้นตอนการขออนุญาตตองผาน อบต. (องคการบริหารสวนตําบล)
ประเภทโรงงานที่การประกอบกิจการกอมลพิษ สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม จํานวน 11 รายการ
ดังตอไปนี้ อยูใ นขายโรงงานที่ควรจะตองผานการพิจารณาของสภาตําบลกอนคือ ในขั้นตอนการพิจารณา
ของอุตสาหกรรมจังหวัด
1. โรงงานโม บด หรือยอยหิน ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ 3(1)
2. โรงงานประกอบหรือกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ 4(3)
3. โรงงานทําปลาปน ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ 15(2)
4. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม เศษผาหรือเสนใย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่
38(1)
5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีภณ
ั ฑ สารเคมี หรือวัตถุเคมีซึ่งมิใชปุยตาม
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ 42 ดังตอไปนี้
5.1 โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน (Chlor-alkaline Industry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด
(NaC1) เปนวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2 Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริน (HC1) คลอรีน (C12) โซเดียมไฮโนคลอไรด (NaOC1) และ
ปูนคลอรีน (Bleaching Powder)
5.2 โรงงานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัล ที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และ
หรือการแยกกาซธรรมชาติ
6. โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการ
ทางเคมี ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ 43(1)
7. โรงงานผลิตปุยโดยกระบวนการทางเคมี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 43(1)
8. โรงงานกลั่นน้าํ มันปโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ 49
9. โรงงานผลิตซีเมนต ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลําดับที่ 57
10. โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง หลอมหรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกลาใน
ชั้น (Iron and Steel Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 59
11. โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุงและหลอมโลหะในชัน้ ตนซึ่งมิใชเหล็ก
หรือเหล็กกลา (Non-Ferrous Metal Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่
60

211

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

แรงมา
ตั้งแต 0
“
5
“ 20
“ 50
“ 100
“ 200
“ 300
“ 400
“ 500
“ 600
“ 700
“ 800
“ 900
“ 1,000
“ 2,000
“ 3,000
“ 4,000
“ 5,000
“ 6,000

แตไมถึง 5
“
20
“
50
“
100
“
200
“
300
“
400
“
500
“
600
“
700
“
800
“
900
“ 1,000
“ 2,000
“ 3,000
“ 4,000
“ 5,000
“ 5,000
ขึ้นไป*

คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบ/ขยาย/ตออายุ
(บาท)
500
1,000
1,500
3,000
5,000
7,000
9,000
12,000
15,000
18,000
22,000
26,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000

* เปนอัตราสูงสุดที่ทางราชการเรียกเก็บ
* อัตราคาธรรมเนียมสูงสุดที่ทานตองชําระ จะไมเกินจากนี้

คาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการรายป
(บาท)
150
300
450
900
1,500
2,100
2,700
3,600
4,500
5,400
6,600
7,800
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
18,000
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โรงงานจําพวก 1
โรงงานจําพวก 1 คือ โรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหอยูในขนาดของโรงงานจําพวก 1
โรงงานจําพวก 1 เปนโรงงานที่
1. ไมตองยื่นขออนุญาต
2. ประกอบกิจการไดทันที
3. ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในกฎกระทรวงอันไดแก
- สถานที่ตั้งโรงงาน
- ลักษณะอาคาร
- เครื่องจักร
- การควบคุมการปลอยของเสียหรือมลพิษ
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โรงงานจําพวก 2
ขั้นตอนการขออนุญาต
ที่ยื่นเอกสาร
กรุงเทพ
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใชแบบรง.1 2 ชุด
ตางจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
ใชแบบ รง.1 3 ชุด
- เสียคาธรรมเนียมในวันแจง
และจะไดรับใบรับแจงประกอบ
กิจการโรงงานจําพวก 2 (ใบอนุญาต)

ยื่นเอกสาร

ชําระคาธรรมเนียมรายป

แบบ รง.1
เอกสารประกอบ

- อัตราคาธรรมเนียมเทากับ
อัตราคาธรรมเนียมรายปและขึ้นอยู
กําลังขับเคลื่อนของเครื่องจักร แตไมเกิน 450 บาท

รับใบรับแจงประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที่ 2

เริ่มประกอบกิจการ

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน และใบอนุญาตกอสราง
การขออนุญาต
- ตั้งโรงงานไดทันที แตทําเลตองเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ขอ 1
- อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
- เจาหนาที่จะออกตรวจสถานที่ในภายหลังเพื่อตรวจสอบดูวาตรงกับที่แจงเอาไวหรือไม
- ไมตองยื่นตออายุใบอนุญาตแตชําระคาธรรมเนียมรายปทุกป ในวันครบรอบวันเริ่มประกอบการ
- เมื่อเลิกประกอบกิจการตองแจงเลิก
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แบบ ร.ง.1 หนา 1

(ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จําพวก 2)
ร.ง. 1
ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2

วันที่ ……… เดือน …………………… พ.ศ ……………
ขาพเจา ………………………………………………….. อายุ …………… ป สัญชาติ …………
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ………………… ตรอก/ซอย …………………………….. ถนน ………………………
หมูที่ ……… ตําบล/แขวง …………………………………………..… อําเภอ/เขต ………………………………
จังหวัด …………………………………. โทรศัพท ……………………….… ขอแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยขอแสดงรายการและ เอกสารประกอบการแจงไว
ดังตอไปนี้
1. ชื่อโรงงาน ………………………………………………………………………………………….
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ……………………………………………………………………………...
ประกอบกิจการ ………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………...
กําลังเครื่องจักร ………………………………………….. แรงมา จํานวนคนงาน ……………………………. คน
โดยจะเริ่มการประกอบกิจการโรงงานในวันที่……………… เดือน…………………………………พ.ศ………..
2. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่ …………………. ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ………………
คลอง ……………………. แมน้ํา …………………..……. หมูที่ …………. ตําบล/แขวง…………………….…
อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด ………………………………….โทรศัพท ……………………...
อยูใน/นอกเขตเทศบาล ………………………………. อยูใน/นอกเขตสุขาภิบาล ……………………….…….…
อาคารโรงงานมีเนื้อที่ ……..……………………………. ตารางเมตร บริเวณโรงงาน (รวมทั้ง อาคารโรงงาน)
มีเนื้อที่ …………………………………… ตารางเมตร ที่ดินบริเวณโรงงานรวมทั้งที่ดินอาคารโรงงานเปนของ
………………………………………………………………………………………...….อาคารโรงงานมีอยูเดิม/
กอสรางขึ้นใหม ลักษณะของตัวอาคารโรงงาน ……………………………………………………………………
…………………………………………………………. หลังคามุงดวย ……………………………………….…
(ใหระบุวาเปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)
โรงงานอยูใกลเคียงกับ …………………………………………………………………………………………...
บริเวณโรงงานมีเขตติดตอ
ดานเหนือจด
ดานใตจด
ดานตะวันออกจด
ดานตะวันตกจด
ลงชื่อ
(

ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที2่
)
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(โรงงานจําพวก 2)
-2-

3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา …………… ถึงเวลา …………… รวมวันละ ……….. ชั่วโมง ………… กะ
วันหยุดงาน …………………………………………...ทํางานปละ…………………………….. วัน
4. เงินทุนจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) ……………………………………………... บาท
5. ปริมาณเงินทุนในการกอสรางโรงงานและดําเนินการ
5.1 ทีด่ ิน …………………………………………………………….. บาท
5.2 อาคารและสิ่งกอสราง ………………………………………….. บาท
5.3 เครื่องจักร อุปกรณและคาติดตั้ง ………………………………… บาท
5.4 เงินทุนหมุนเวียน ……………………………………………….. บาท
รวม………………………………………… บาท
6. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในโรงงาน
6.1 เจาหนาทีบ่ ริหารและวิชาการ ………………………………………คน
6.2 คนงานชาย (ชางฝมือ) ……………………………………………. คน
คนงานหญิง (ชางฝมือ) …………………………………………… คน
6.3 คนงานชาย (ไมใชชางฝมอื ) ……………………………………… คน
คนงานหญิง (ไมใชชางฝมอื ) …………………………………….. คน
6.4 ผูชาํ นาญการจากตางประเทศ …………………………………….. คน
6.5 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ ……………………….… คน
รวม …………………………………………. คน
7. การผลิต
7.1 ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดบิ
ปริมาณการใช (ตอป)
แหลงที่มา (ระบุประเทศ)
7.1.1 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.2 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.3 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.4 …………………………… ……………………………... ………………………………
7.2 ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต (ตอป)
การจําหนาย (ระบุประเทศ)
7.2.1 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.2 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.3 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.4 …………………………… ……………………………… ……………………………….
ลงชื่อ
ผูป ระกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
(
)
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(โรงงานจําพวก 2)
-3-

7.3 วัตถุพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุพลอยได) (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. ..
8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน

ลงชื่อ
(

ผูป ระกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
)

217

9. บัญชีเครื่องจักรที่ใชตามลําดับขัน้ ตอนการผลิต

ลําดับที่

ชื่อ ขนาด บริษทั และประเทศผูผลิต

งานที่ใช

กําลังเครื่องจักรตอเนื่อง
แรงมา

แรงมาเปรียบเทียบ

จํานวน

รวมกําลัง

เครื่องจักร

เครื่องจักร

หมายเหตุ

แบบ ร.ง.1 หนา 4 (โรงงานจําพวก 2)

ลงชื่อ
(

ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
)
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10. เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
ขาพเจาไดสงมอบเอกสารประกอบการแจงมาดวย คือ
(1) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา)
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ที่ตั้ง
สํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบคุ คล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(3) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน
(4) เอกสารอืน่ ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ………………………………………………….

ลงชื่อ
(

ผูป ระกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
)
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แบบ ร.ง. 2

ใชเปนใบอนุญาตของโรงงานจําพวก 2

ร.ง. 2

ทะเบียนโรงงานเลขที่
………………………

ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
เลขที่………………………..

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที…
่ …..……..เดือน………….………….พ.ศ………….…..
ใบรับแจงนีอ้ อกใหเพื่อแสดงวา……………………………………………………………………………
อายุ……..ป สัญชาติ………อยูบาน/สํานักงานเลขที…
่ …………………………ตรอก/ซอย………………………..
ถนน………………………..หมูที่………ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต…………………………
จังหวัด………………………โทรศัพท…………………………………………ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่แลววา
มีความประสงคจะประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที…
่ …………………………………………………………………………
ประกอบกิจการ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
กําลังเครื่องจักรรวม………………………….แรงมา จํานวนคนงาน………………………………………………คน
โดยจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ในวันที…
่ ………….เดือน……………………….………พ.ศ……………….
ตามใบแจงลงวันที…
่ …………………….เดือน…………………………………..พ.ศ………………………………
ชื่อโรงงาน………………………………………………………………………………………………….
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ……………ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………………คลอง…………….…
แมน้ํา…………………หมูท…
ี่ ….ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด…………………………..โทรศัพท…………………………..

ลงชื่อ

ผูรับแจง
)

(
พนักงานเจาหนาที่
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โรงงานจําพวก 3
ขั้นตอนการขออนุญาต
ที่ยื่นเอกสาร
กทม. – ยื่นที่กรมโรงงาน
ตางจังหวัด – ยื่นที่อุตสาหกรรมจังหวัด

- แบบ รง.3
- เอกสารประกอบการพิจารณา

ยื่นคําขอ

ตรวจสถานที่
เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัดเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสมของสถานที่และที่ตั้งโรงงาน
เพื่อตรวจดูความแข็งแรงของอาคาร และ
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงานบาง
ประเภทจะตองไดรับความเห็นชอบจากอบต.

ไมเกิน 90 วัน

ตรวจสถานที่

แจงผลการพิจารณา

การอนุญาต
- กรณีที่กําลังขับของเครื่องไมเกิน 500
อนุญาต
แรงมาและประเภทของกิจการไมมี
มลภาวะ อุตสาหกรรมจังหวัดสามารถ
ออกใบอนุญาตใหได
- อุตสาหกรรมจังหวัดสงเรื่องเขากรม ชําระคาธรรมเนียม
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาถึง รับใบอนุญาต รง.4
รายละเอียดของการผลิต , กําลังขับของ
เครื่องจักร และ การกําจัดมลภาวะ

กอสรางโรงงาน
ติดตั้งเครื่องจักร

แจงประกอบกิจการ
ชําระคาธรรมเนียมรายป

ไมอนุญาต

อุทธรณ

ยื่นตอรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

ไมอนุญาต
(ยกอุทธรณ)

แบบ รง.5 พรอมเอกสาร

ไมนอยกวา 15 วัน

เริ่มประกอบการ

ตออายุใบอนุญาต

เริ่มนับอายุใบอนุญาต

ทุก 5 ปตออายุใบอนุญาต
ทุกๆ ปในวันครบรอบวันเริ่ม
ประกอบการใหชําระคาธรรมเนียมราย
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เอกสารประกอบการพิจารณา การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3
1. คําขอ รง.3
1.1 กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด
1.2 ตางจังหวัด จํานวน 3 ชุด
2. เอกสารประกอบการพิจารณา
2.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่แสดงรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจ
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวหรือสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการ
ผูลงนาม
2.3 หนังสือมอบอํานาจ
2.4 แบบแปลนอาคารโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
2.5 แบบแปลนแสดงตําแหนงทีต่ ั้งเครื่องจักรและรายการเครือ่ งจักร (วิศวกรลงนามรับรอง
เอกสาร)
2.6 แบบแปลนระบบควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอม (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
2.7 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (กรณีที่ยังไมไดกอสรางอาคาร)
2.8 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่หรือที่ดิน (กรณีที่ไมไดเปนเจาของสถานที่หรือที่ดิน)
2.9 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
3. สถานที่ตั้งโรงงานจะตองเปนไปตามกฎกระทรวง
4. แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณีที่มี BOILER)
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แบบ ร.ง.3 หนา 1

(สําหรับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)

ร.ง. 3

คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

ขยายโรงงานครั้งที…
่ …...
ทะเบียนโรงงานเลขที่

วันที่ ………. เดือน ………………………… พ.ศ …………….……….
ขาพเจา …………………………………………………….. อายุ …………… ป สัญชาติ …………..…
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ………………… ตรอก/ซอย …………………………….. ถนน …………………………
หมูที่…………..ตําบล/แขวง…………………………………………...อําเภอ/เขต…………………………….…….
จังหวัด ……………………………………… โทรศัพท ……………………….….. ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน/ขยายโรงงานครั้งที่ ……………..… …….ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 โดยขอแสดงรายการและ
เอกสารประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
1. ชื่อโรงงาน ………………………………………………………………………………………….….
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ………………………………………………………………………………….
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………
กําลังเครื่องจักร ………………………………………………. แรงมา จํานวนคนงาน …………………………… คน
2. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่ …………………. ตรอก/ซอย ……………………....ถนน ………………….
คลอง ………………………. แมน้ํา …………………..………. หมูที่ …………. ตําบล/แขวง…………………….….
อําเภอ/เขต ……………………………….จังหวัด ………………………………….โทรศัพท ………………………..
อยูใน/นอกเขตเทศบาล ………………………………….. อยูใน/นอกเขตสุขาภิบาล ……………………….……...….
อาคารโรงงานมีเนื้อที่ ………………………………………….. ตารางเมตร บริเวณโรงงาน (รวมทั้ง อาคาร โรงงาน)
มีเนื้อที…
่ …………………………………………. ตารางเมตร ที่ดินบริเวณโรงงานรวมทั้งที่ดินอาคารโรงงานเปนของ
……………………………………………………………………………………….… ……….อาคารโรงงานมีอยูเดิม/
กอสรางขึ้นใหม ลักษณะของตัวอาคารโรงงาน ………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………. หลังคามุงดวย ……………………………………….…….
(ใหระบุวาเปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)
โรงงานอยูใกลเคียงกับ ………………………………………………………………………………………….………..

ลงชื่อ
(

ผูขออนุญาต
)
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(สําหรับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)
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บริเวณโรงงานมีเขตติดตอ

ดานเหนือจด
ดานใตจด
ดานตะวันออกจด
ดานตะวันตกจด
3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ………………… ถึงเวลา …………… …รวมวันละ ……….. ชั่วโมง ………… กะ
วันหยุดงาน …………………………………………...ทํางานปละ…………………………….. วัน
4. เงินทุนจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) ……………………………………………... บาท
5. ปริมาณเงินทุนในการกอสรางโรงงานและดําเนินการ
5.1 ที่ดิน …………………………………………………………….. บาท
5.2 อาคารและสิ่งกอสราง ………………………………………….. บาท
5.3 เครื่องจักร อุปกรณและคาติดตั้ง ………………………………… บาท
5.4 เงินทุนหมุนเวียน ……………………………………………….. บาท
รวม………………………………………… บาท
6. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในโรงงาน
6.1 เจาหนาทีบ่ ริหารและวิชาการ …………………………………….. คน
6.2 คนงานชาย (ชางฝมือ) ……………………………………………. คน
คนงานหญิง (ชางฝมือ) …………………………………………… คน
6.3 คนงานชาย (ไมใชชางฝมอื ) ……………………………………… คน
คนงานหญิง (ไมใชชางฝมอื ) …………………………………….. คน
6.4 ผูชาํ นาญการจากตางประเทศ …………………………………….. คน
6.5 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ ……………………….… คน
รวม …………………………………………. คน
7. การผลิต
7.1 ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดบิ
ปริมาณการใช (ตอป)
แหลงที่มา (ระบุประเทศ)
7.1.1 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.2 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.3 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.4 …………………………… ……………………………... ………………………………
7.1.5 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.6 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.7 …………………………… ……………………………… ………………………………
ลงชื่อ

ผูขออนุญาต

(

)
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(สําหรับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)
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7.1.8 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.9 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.10 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.11 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.12 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.13 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.1.14 …………………………… ……………………………… ………………………………
7.2 ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต (ตอป)
การจําหนาย (ระบุประเทศ)
7.2.1 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.2 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.3 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.4 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.5 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.6 …………………………… ……………………………… ……………………………….
7.2.7 …………………………… ……………………………… ………………………………..
7.2.8 …………………………… ……………………………… ………………………………..
7.2.9 …………………………… ……………………………… ………………………………..
7.3 วัตถุพลอยได (ระบุชอื่ และปริมาณวัตถุพลอยได) (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. ..
……………………………………………………………………………………………………….
8. จะกอสรางอาคารโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรและเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายใน …………….. วัน
นับแตวันอนุญาตเปนตนไป ทั้งนี้โดยแบงการดําเนินการเปนขั้น ๆ คือ
ขั้นที่ 1 จะทําการกอสรางอาคารโรงงาน ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน ……………………………….วัน
ขั้นที่ 2 จะทําการติดตั้งเครื่องจักร ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน ……………………………….วัน
นับแตวันสุดทายของขั้นที่ 1
ขั้นที่ 3 จะทําการทดลองเดินเครื่องจักร …………………………………………………………….….
……………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน ………………………………..วัน
นับแตวันสุดทายของขั้นที่ 2
ลงชื่อ
(

ผูขออนุญาต
)
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9. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน

ลงชื่อ
(

ผูขออนุญาต
)
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10. บัญชีเครื่องจักรที่ใชตามลําดับขั้นตอนการผลิต

ชื่อ ขนาด บริษทั และประเทศผูผลิต

งานที่ใช

กําลังเครื่องจักรตอเนื่อง
แรงมา

แรงมาเปรียบเทียบ

จํานวน

รวมกําลัง

เครื่องจักร

เครื่องจักร

หมายเหตุ

แบบ ร.ง. 3 หนา 5

ลําดับที่

(สําหรับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)

ลงชื่อ
(
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)
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11. เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
ขาพเจาไดสงมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตมาดวย คือ
(1) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา)
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชอื่ ผูมอี าํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้ง
สํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิตบิ ุคคล)
(3) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน
(4) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวนพรอมดวยราย
ละเอียด โดยมีคํารับรองของผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
(5) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน โดยมีคํารับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอืน่ ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
(6) แบบแปลน แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ ความ
เสียหาย อันตราย การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอืน่ ที่
กระทรวงอุตสาหกรรรมกําหนด
(7) เอกสารอื่นๆ ตามทีพ่ นักงานเจาหนาทีก่ ําหนด ………………………………………………….

ลงชื่อ
(

ผูขออนุญาต
)
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ที…
่ ……/………

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที…
่ ………..เดือน………………………………………………..พ.ศ……………………...
อนุญาตให………………………………………………………………………สัญชาติ………………….
อยูบาน/สํานักงานเลขที…
่ ………………..ตรอก/ซอย……………………………………ถนน………………….….
หมูที่……..ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………
ชื่อโรงงาน……………………………………………………………………………………………………………..
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที…
่ ………………………………………………………………………………
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
กําลังเครื่องจักร…………………………………แรงมา จํานวนคนงาน……………………………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ………………………………..ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………...
หมูที่…………………………………………….คลอง………………………………………แมน้ํา…………………..
ตําบล/แขวง……………………………………..อําเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………...
ประกอบกิจการไดโดยใหเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกําหนด…………………………วัน นับแตบัดนี้เปนตนไป
ทั้งนี้มีรายการสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
(2) การแจงประกอบกิจการโรงงาน กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาต
(3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน
(4) เงื่อนไขการอนุญาตใหขยายโรงงาน และการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข
(5) การแจงประกอบกิจการโรงงานในสวนที่ขยาย
(6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงตางๆ
(7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน
(8) บันทึกการชําระคาธรรมเนียมรายป
(9) ลําดับและจํานวนของเอกสาร
ลงชื่อ
(

แสดงไวในลําดับที่

2

แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่
แสดงไวในลําดับที่

3
4
5
6
7
8
9
10

ผูอนุญาต
)
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 2
ลําดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. ผูอนุญาตไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 วรรคหาแหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ใหกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงาน จะตองปฏิบัติเปนพิเศษไว ดังตอไปนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(

เจาหนาที่
)

2. ผูอนุญาตไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ใหยกเลิก / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกลาวขางตน ดังตอไปนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(

เจาหนาที่
)
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 3
ลําดับที่ 3

การแจงประกอบกิจการโรงงาน กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต
1. แจงประกอบกิจการโรงงาน วันที…
่ …………….เดือน……………………………..…..พ.ศ………………………
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที…
่ …………….เดือน…………………………………พ.ศ………………………
3. กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที…
่ …………….เดือน…………………………………พ.ศ………………………

ลงชื่อ

เจาหนาที่
)

(

4. การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่

วันสิ้นอายุ
ครั้งตอไป

แรงมา
/คนงาน

คาธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่
เลขที่

เจาหนาที่

ผูอนุญาต
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 4
ลําดับที่ 4

ใบอนุญาตขยายโรงงาน
ครั้งที…
่ …..
ที…
่ ……/………

กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที…
่ ……………..เดือน…………………………………………พ.ศ……………………….
อนุญาตให……………………………………………………………………….สัญชาติ…………………
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที…
่ ………………………………………………………………………………
ประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
กําลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น……………………………………………….แรงมา รวมเปน…………………………แรงมา
การเพิ่มหรือแกไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทําใหฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพิ่มขึ้น
ตั้งแต หารอยกิโลกรัมขึ้นไป ( มี / ไมมี )
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ………………ตรอก/ซอย………………………………………………ถนน……………………….
หมูที่…………………………..คลอง……………………………………………………แมน้ํา……………………….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………………………………………….จังหวัด………………………
ประกอบกิจการโรงงานในสวนที่ขยายนี้ได โดยใหเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกําหนด…………………….วัน
นับแตบัดนี้เปนตนไป
ลงชื่อ
ผูอนุญาต
(
)
ครั้งที…
่ …..
ที…
่ ……/………
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที…
่ ……………..เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………
อนุญาตให…………………………………………………………………………….สัญชาติ………………
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่……………………………………………………………………………………
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
กําลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น……………………………………………….แรงมา รวมเปน…………………………แรงมา
การเพิ่มหรือแกไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทําใหฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพิ่มขึ้น
ตั้งแต หารอยกิโลกรัมขึ้นไป ( มี / ไมมี )
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ………………ตรอก/ซอย………………………………………………ถนน…………………………
หมูที่…………………………..คลอง……………………………………………………แมน้ํา…………………………
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………………………………………….จังหวัด………………………..
ประกอบกิจการโรงงานในสวนที่ขยายนี้ได โดยใหเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกําหนด……………………….วัน
นับแตบัดนี้เปนตนไป
ลงชื่อ
ผูอนุญาต
(
)
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 5
ลําดับที่ 5

เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่………….
1. ผูอนุญาตไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 วรรคหาแหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ใหกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงาน จะตองปฏิบัติเปนพิเศษไว ดังตอไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
. …………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(

เจาหนาที่
)

2. ผูอนุญาตไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ใหยกเลิก / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกลาวขางตน ดังตอไปนี้
…………………………………………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(

เจาหนาที่
)
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 6
ลําดับที่ 6

การแจงประกอบกิจการโรงงานในสวนที่ขยาย

ครั้งที่

แจงประกอบกิจการ

เริ่มประกอบกิจการ

เจาหนาที่
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 7

ลําดับที่ 7

บันทึกการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ครั้งที่

สาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับโรงงาน

เจาหนาที่
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 8
ลําดับที่ 8

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน
ครั้งที…
่ …..
ที…
่ ……/………

กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที…
่ …………………เดือน……………………………พ.ศ………………….
อนุญาตให………………………………………………………………………สัญชาติ………………
อยูบาน/สํานักงานเลขที…
่ ……………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
หมูที่………ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………………………….
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที…
่ …………………………………………………………………………….
ประกอบกิจการ……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
กําลังเครื่องจักร…………………………………แรงมา จํานวนคนงาน………………………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ………………………….ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………….
หมูที่…………………………………………..คลอง………………………………….แมน้ํา……………………...
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด……………………
ประกอบกิจการโรงงานได
ลงชื่อ
ผูอนุญาต
(
)
ครั้งที…
่ …..
ที…
่ ……/………

กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที…
่ …………………เดือน……………………………พ.ศ………………….
อนุญาตให………………………………………………………………………สัญชาติ………………
อยูบาน/สํานักงานเลขที…
่ ……………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
หมูที่………ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………………………….
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที…
่ …………………………………………………………………………….
ประกอบกิจการ……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
กําลังเครื่องจักร…………………………………แรงมา จํานวนคนงาน………………………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ………………………….ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………….
หมูที่…………………………………………..คลอง………………………………….แมน้ํา……………………...
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด……………………
ประกอบกิจการโรงงานได
ลงชื่อ
ผูอนุญาต
(
)
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 9

ลําดับที่ 9

บันทึกการชําระคาธรรมเนียมรายป
ครั้ง
วัน
ที่ ครบกําหนด

วัน
ชําระเงิน

เครื่องจักร
/คนงาน

คาธรรมเนียม
ปกติ
เสียเพิ่ม

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่
เลขที่

เจาหนาที่
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ตัวอยางใบอนุญาต หนา 10
ลําดับที่ 10

ลําดับและจํานวนของเอกสาร
ลําดับที่
ครั้งที่

จํานวนหนา
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

เจาหนาที่
(6)

(7)

(8)

(9)
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เอกสารประกอบการพิจารณาการขอแจงประกอบกิจการโรงงาน จําพวก 3
1. ยื่นกอนการเปดดําเนินการ 15 วัน
2. แบบ รง.5
- ยื่นที่กรมโรงงาน 2 ชุด
- ยื่นอุตสาหกรรมจังหวัด 3 ชุด
3. เอกสารประกอบการแจงประกอบ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูลงนาม
- หนังสือมอบอํานาจ
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แบบ ร.ง. 5 หนา 1
ร.ง.5

ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ขาพเจา………………………………………………..….อายุ……………….ป สัญชาติ….………………
อยูบาน/สํานักงานเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………….…………..ถนน……………………………….
หมูที่…………ตําบล/แขวง…………………….…..อําเภอ/เขต…………………..……จังหวัด………………………
โทรศัพท…………………………ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานครั้งที่…………ตามใบอนุญาต
ที่……………/………………ลงวันที่…………………….ทะเบียนโรงงานเลขที่
ชื่อโรงงาน………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่………………………………………………………………………………….
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
กําลังเครื่องจักร…………………………..แรงมา จํานวนคนงาน…………………………………………………..คน
สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………..
คลอง…………………….…แมน้ํา……………..……………หมูท…
ี่ ……….. ตําบล/แขวง……………………………
อําเภอ/เขต…………………….………...จังหวัด…………………………………….โทรศัพท…………………………
บัดนี้ขาพเจาไดดําเนินการตั้ง/ขยายโรงงาน และพรอมจะประกอบกิจการไดแลว ดังนั้นจึงขอแจงการประกอบ
กิจการโรงงานใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนวันเริ่มประกอบกิจการ “ สิบหา” วันวาจะประกอบกิจการโรงงาน/
ประกอบกิจการโรงงานในสวนที่ขยายครั้งที่…………ในวันที่……….เดือน……………….พ.ศ………….โดยขอแสดง
รายละเอียดรายการเกี่ยวกับโรงงานที่จะประกอบกิจการไวดังตอไปนี้
1. อาคารโรงงานมีเนื้อที…
่ ………………………………………………………………….…… ตารางเมตร
บริเวณโรงงาน (รวมทั้งอาคารโรงงาน) มีเนื้อที่………………………………………………ตารางเมตร
ทํางานปกติตั้งแตเวลา……………ถึง เวลา………….….รวมวันละ…………..…ชั่วโมง………….…กะ
2. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในโรงงาน
2.1 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ……………………………………คน
2.2 คนงานชาย (ชางฝมือ)………………………………………..คน
คนงานหญิง (ชางฝมือ)………………………………………..คน
2.3 คนงานชาย (ไมใชชางฝมือ)…………………………………..คน
คนงานหญิง (ไมใชชางฝมือ)…………………………….…….คน
2.4 ผูชํานาญการจากตางประเทศ…………………………………...คน
2.5 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ………………………..คน
รวม…………………คน
3. บัญชีวัตถุดิบที่ใชในการผลิต จํานวน……………….แผน
4. บัญชีผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได จํานวน…………...แผน
5. บัญชีเครื่องจักรที่ใชตามลําดับขั้นตอนการผลิต จํานวน………………………………………..แผน
6. บัญชีเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการผลิตโดยตรง นอกจากเครื่องจักร จํานวน………………..แผน
7. รายการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดลอมโรงงาน จํานวน……………………………………….แผน
ลงชื่อ
ผูรับใบอนุญาต
(
)
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แบบ ร.ง. 5 หนา 2

(แจงประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)
บัญชีวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

ลําดับที่

วัตถุที่ใชในการผลิต

ลงชื่อ
(

ปริมาณการใชเฉลี่ยตอป

ผูรับใบอนุญาต
)

241

แบบ ร.ง. 5

(แจงประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)

บัญชีผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได

ลําดับที่

ชนิดผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได

ลงชื่อ
(

ชื่อผลิตภัณฑหรือ
เครื่องหมายการคา

ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอป

ผูรับใบอนุญาต
)
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บัญชีเครื่องจักรที่ใชตามลําดับขั้นตอนการผลิต
ลําดับที่

ชื่อ ขนาด บริษทั และประเทศผูผ ลิต

งานที่ใช

กําลังเครื่องจักรตอเนื่อง
แรงมา
แรงมาเปรียบเทียบ

จํานวน
เครื่องจักร

รวมกําลัง
เครื่องจักร

หมายเหตุ

แบบ ร.ง. 5

(

ผูรับใบอนุญาต
)

(แจงประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)

ลงชื่อ
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บัญชีที่ใชและอุปกรณที่ใชในการผลิตโดยตรงนอกจากเครื่องจักร

ลําดับที่

ชื่อ ขนาด บริษทั และประเทศผูผลิต

งานที่ใช

จํานวน

หมายเหตุ

แบบ ร.ง. 5

(

ผูรับใบอนุญาต
)

(แจงประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)

ลงชื่อ
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แบบ ร.ง. 5

(แจงประกอบกิจการโรงงานจําพวก 3)

รายการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดลอมโรงงาน
ระบบบําบัดมลพิษทางน้ํา
(1) ชนิดของระบบ…………………………………………………………………………………………
(2) ปริมาณน้ําเสียในปจจุบัน…………………………………………………………… ลูกบาศกเมตร/วัน
(3) ผูควบคุมดูแลระบบ
3.1 …………………………………………………… วุฒิ …………………………………………….
3.2 …………………………………………………... วุฒิ ……………………………………………
3.3 …………………………………………………… วุฒิ ……………………………………………
3.4 …………………………………………………….วุฒิ ……………………………………………
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
(1) ชนิดของระบบ…………………………………………………………………………………………….
(2) ชนิดของมลสาร (ฝุน, กลิ่น, ไอกรด, ไอสารเคมี ฯลฯ)
2.1 ………………………………………………………………..
2.2 ………………………………………………………………..
2.3 ………………………………………………………………..
2.4 ………………………………………………………………..
(3) ผูควบคุมดูแลระบบ
3.1 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………
3.2 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………
3.3 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………
3.4 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………

ลงชื่อ
(

ผูรับใบอนุญาต
)
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การตออายุใบอนุญาตโรงงานพวก 3
ขั้นตอนการขออนุญาต
ยื่นเอกสาร
กทม. - กรมโรงงาน
ตางจังหวัด - อุตสาหกรรมจังหวัด
เจาหนาที่จะไปตรวจโรงงาน
เพื่อตรวจเช็คความถูกตองวาถูกตอง
ตามเอกสาร

ยื่นเอกสาร

- แบบ รง.3/1
- เอกสารประกอบ
- ใบอนุญาตฉบับจริง (ของโรงงาน)

ชําระคาธรรมเนียม

ตรวจโรงงาน

ชําระคาธรรมเนียม
รับใบอนุญาตคืน

รับใบอนุญาตคืน

- ระยะเวลาในการขออนุญาต ไมเกิน 90 วัน
- การยื่นคําขอไมทันตามกําหนด ถาผูขอฯ ยังประสงคจะประกอบกิจการตอไป
ตองยื่นคําขอฯ ภายใน 60 วัน นับแตวันทีใ่ บอนุญาตสิ้นอายุ และจะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีก 20% ของคาธรรมเนียมตออายุ
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แบบ ร.ง. 3/1 หนา 1

(สําหรับการตออายุใบอนุญาต จําพวก 3)
ร.ง. 3/1

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ขาพเจา………………………………………………..….อายุ……………….ป สัญชาติ….………………
อยูบาน/สํานักงานเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………….…………..ถนน……………………………….
หมูที่…………ตําบล/แขวง…………………….…..อําเภอ/เขต…………………..……จังหวัด………………………
ชื่อโรงงาน………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่………………………………………………………………………………….
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งอยู ณ เลขที่…………………….ตรอก/ซอย………………………………..ถนน………………………………….
คลอง…………………….………………………………..แมน้ํา……………..………………………หมูท…
ี่ ………..
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต…………………….………...จังหวัด………………………………
ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่
ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………….. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดย
จะขอแสดงรายการดังตอไปนี้
1. อาคารโรงงานมีเนื้อที…
่ ……………………………………………………… ตารางเมตร
บริเวณโรงงาน (รวมทั้งอาคารโรงงาน) มีเนื้อที่………………………………ตารางเมตร
ทํางานปกติตั้งแตเวลา……………ถึง เวลา………….….รวมวันละ…………..….ชั่วโมง
2. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในโรงงาน
2.1 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ………………………………คน
9.1 คนงานชาย (ชางฝมือ)………………………………….คน
คนงานหญิง (ชางฝมือ)………………………………….คน
2.3 คนงานชาย (ไมใชชางฝมือ)…………………………….คน
คนงานหญิง (ไมใชชางฝมือ)…………………………….คน
2.4 ผูชํานาญการจากตางประเทศ……………………………..คน
2.5 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ…………………คน
รวม………………คน
3. บัญชีวัตถุดิบที่ใชในการผลิต จํานวน……………….แผน
4. บัญชีผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได จํานวน…………...แผน
5. บัญชีเครื่องจักรที่ใชตามลําดับขั้นตอนการผลิต จํานวน………………………………………..แผน
6. บัญชีเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการผลิตโดยตรง นอกจากเครื่องจักร จํานวน………………..แผน
7. รายการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดลอมโรงงาน จํานวน……………………………………….แผน
ลงชื่อ
ผูรับใบอนุญาต
(
)

แบบ ร.ง. 3/2 หนา 2

(สําหรับการตออายุใบอนุญาตฯ จําพวก 3)
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บัญชีวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ลําดับที่

วัตถุที่ใชในการผลิต

ลงชื่อ
(

ปริมาณการใชเฉลี่ยตอป

ผูรับใบอนุญาต
)
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แบบ ร.ง. 3/1 หนา 3

(สําหรับตออายุใบอนุญาตฯ จําพวก 3)
บัญชีผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได

ลําดับที่

ชนิดผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได

ลงชื่อ
(

ชื่อผลิตภัณฑหรือ
เครื่องหมายการคา

ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอป

ผูรับใบอนุญาต
)

249

บัญชีเครื่องจักรที่ใชตามลําดับขั้นตอนการผลิต
ลําดับที่

ชื่อ ขนาด บริษทั และประเทศผูผ ลิต

งานที่ใช

จํานวน
เครื่องจักร

(
หมายเหตุ กําลังเครื่องจักรที่มิไดเปนแรงมาโดยตรงเชน เตาไฟ เครื่องเชื่อมโลหะดวยไฟฟา ฯลฯ
ใหระบุเปนแรงมาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

ผูรับใบอนุญาต
)

(สําหรับตออายุใบอนุญาตฯ จําพวก 3)

ลงชื่อ

รวมกําลัง
เครื่องจักร

แบบ ร.ง. 3/1 หนา 4

กําลังเครื่องจักรตอเนื่อง
แรงมา
แรงมาเปรียบเทียบ
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บัญชีเครื่องใชและอุปกรณที่ใชในการผลิตโดยตรงจากเครือ่ งจักร

ชื่อ ขนาด บริษทั และประเทศผูผลิต

งานที่ใช

จํานวน

(

ผูรับใบอนุญาต
)

(สําหรับตออายุใบอนุญาตฯ จําพวก 3)

ลงชื่อ

หมายเหตุ

แบบ ร.ง. 3/1 หนา 5

ลําดับที่
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แบบ ร.ง. 3/1 หนา 6

(สําหรับตออายุใบอนุญาตฯ จําพวก 3)

รายการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดลอมโรงงาน
ระบบบําบัดมลพิษทางน้ํา
(1) ชนิดของระบบ…………………………………………………………………………………………
(2) ปริมาณน้ําเสียในปจจุบัน…………………………………………………………… ลูกบาศกเมตร/วัน
(3) ผูควบคุมดูแลระบบ
3.1 …………………………………………………… วุฒิ ……………………………………………
3.2 …………………………………………………... วุฒิ ……………………………………………
3.3 …………………………………………………… วุฒิ ……………………………………………
3.4 …………………………………………………… วุฒิ ……………………………………………
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
(1) ชนิดของระบบ…………………………………………………………………………………………….
(2) ชนิดของมลสาร (ฝุน, กลิ่น, ไอกรด, ไอสารเคมี ฯลฯ)
2.1 ………………………………………………………………..
2.2 ………………………………………………………………..
2.3 ………………………………………………………………..
2.4 ………………………………………………………………..
(3) ผูควบคุมดูแลระบบ
3.1 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………
3.2 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………
3.3 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………
3.4 ……………………………………………………….. วุฒิ ……………………………………………

ลงชื่อ
(

ผูรับใบอนุญาต
)
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แบบ ร.ง. 3/2 หนา 1

(สําหรับการโอนใบอนุญาตเปลี่ยนเจาของ)
ร.ง. 3/2

คําขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
วันที…
่ …………เดือน………………………พ.ศ……………...
1. ขาพเจา………………………………………………………….อายุ……………ป สัญชาติ………….
อยูบาน/สํานักงานเลขที…
่ ……………….ตรอก/ซอย…………………………….ถนน……………………………….
หมูที่……….ตําบล/แขวง……………………..อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………..
ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่
โดยใชชื่อโรงงาน……………………………………………………………………………………………………….
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที…
่ ………………………………………………………………………………..
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………….
กําลังเครื่องจักร……………………………………..แรงมา จํานวนคนงาน…………………………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที…
่ ……………………..ตรอก/ซอย……………………………………ถนน…………………………….
คลอง………………………………………..แมน้ํา………………………………………………..หมูที่………….……
ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต………………………………………….จังหวัด…………………
โทรศัพท…………………………..
จากผูประกอบกิจการโรงงานเดิม ชือ่ …………………………………………………………………………
อยูบาน/สํานักงานเลขที…
่ ……………ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………..……
หมูที่…………ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………
โทรศัพท……………………..
2. ขาพเจาขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงานตาม
มาตรา 21 โดย :
มาตรา 22 โดย :
การเชาหรือเชาซื้อโรงงาน
เปนทายาท
การซื้อโรงงาน
เปนผูจัดการมรดก
การรับโอนโดย……………………….
เปนผูอนุบาล
3. ขาพเจาขอรับรองวา อาคารโรงงานและเครื่องจักรของโรงงานนี้ มีลักษณะ ขนาด และจํานวน ตามทีผ่ ูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเดิมไดรับใบอนุญาตไวทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผูขอรับโอน
)

253

แบบ ร.ง. 3/2

(สําหรับการโอนใบอนุญาตเปลี่ยนเจาของ)

4. เอกสารประกอบคําขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ขาพเจาไดสง มอบเอกสารประกอบคําขอรับโอนมาดวย คือ
(1) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน (กรณีผูขอรับโอนเปนบุคคลธรรมดา)
(2) สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชอื่ ผูมอี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ที่ตงั้
สํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผขู อรับโอนเปนนิตบิ ุคคล)
(3) สําเนาสัญญาเชาหรือเชาซื้อโรงงาน
(4) สําเนาสัญญา ซื้อ ขายโรงงาน
(5) สําเนาหลักฐาน การโอนการประกอบกิจการโรงงาน
(6) บัญชีทายาท (ในกรณีมีทายาทมากวาหนึ่งคน ใหแสดงหลักฐานที่บรรดาทายาทอืน่ ๆ ทุกคนลงนาม
ใหความยินยอม) สําเนาใบมรณะบัตร
(7) หลักฐาน แสดงความเปนผูจดั การมรดก และสําเนาใบมรณะบัตร
(8) สําเนาคําสั่งศาล แสดงวาเปนผูมีสิทธิขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(9) เอกสารอื่นๆ ตามทีพ่ นักงานเจาหนาที่กาํ หนด……………………………………………………….

ลงชื่อ
(

ผูขอรับโอน
)

