
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ 
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่ง  สํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. แผนผังแสดงสิ่งปลกูสรางภายในบริเวณโรงงาน สวนบุคคลถูกตองตามมาตราสวน 
4. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกตองตามาตราสวนพรอมดวย 
   รายละเอียด    โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น ที่ 
    กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามาตราสวน โดยมีคํารับรองของ 
    ผูประกอบ  วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
6. แบบแปลน แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ  
    ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
    ตอสิ่งแวดลอมซึ่ง   เกิดขึ้นจาการประกอบกิจการ โรงงาน ทั้งนี้โดยมีคํารับรองของผู 
    ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุม   หรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
7. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ต้ังโรงงาน 
8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
 



การแจงเริ่มการประกอบกิจการโรงงาน  
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. อนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน 
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ 
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
4. แผนผังแสดงสิ่งปลกูสรางภายในบริเวณโรงงาน สวนบุคคลถูกตองตามมาตราสวน 
5. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกตองตามาตราสวนพรอมดวย  
    รายละเอียด โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น ที่ 
    กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  
6. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามาตราสวน โดยมีคํารับรองของ 
    ผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
7. แบบแปลน แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการปองกันเหตุเดือดรอน รําคาญ  
    ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปลอยของเสยี มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
    ตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการ โรงงาน ทั้งนี้โดย มีคํารับรองของผู 
    ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
 



การออกใบอนุญาตขยายการประกอบกิจการโรงงาน
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ 
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. ออกใบอนุญาตขยายการประกอบกิจการโรงงาน
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. แผนผังแสดงสิ่งปลกูสรางภายในบริเวณโรงงาน สวนบุคคลถูกตองตามมาตราสวน 
4. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกตองตามาตราสวนพรอมดวย  
    รายละเอียด โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น ที่ 
    กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  
5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามาตราสวน โดยมีคํารับรองของ 
    ผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
6. แบบแปลน แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการปองกันเหตุเดือดรอน รําคาญ  
    ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรอืสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
    ตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการ โรงงาน ทั้งนี้โดย มีคํารับรองของผู 
    ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
 



การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 
4. บันทึกรับโอน/คําขอรบัโอน  
5. สําเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการโรงงาน/สัญญาซื้อขาย/สัญญาเชา/เชาซื้อ 
6. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การแจงยกเลิกการประกอบกิจการโรงงาน  
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. ยกเลิก และจําหนายทะเบียนโรงงาน 
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. คํารองทั่วไป 
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. คํารองทั่วไป 
4. บันทึกรับแจงเอกสารการสูญหาย 
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การชําระคาธรรมเนียมรายป  
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. รับชําระคาธรรมเนียมรายป 
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 
 

การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  
 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจเอกสาร 
3. ลงรับเรื่อง 
4. ตรวจสอบ 
5. พิจารณา 
6. ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 

หลกัฐานประกอบการขอรับบริการ  
 

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคล 
    ธรรมดา) 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติ 
    บุคคล ทีต้ั่งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
4. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  


	การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

