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บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ รายการเอกสาร รายละเอียด 

1 คำขอรับใบอนุญาต 
  (จำนวน 3 ชุด) 

1. ตองเปนแบบคำขอ (ร.ง.3) ท่ีกำหนดตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม     
เรื่องกำหนดหลักเกณฑการขออนุญาต และการอนุญาตเก่ียวกับโรงงานจำพวกท่ี 3 
พ.ศ.2550 แบบคำขอสามารถถายสำเนา หรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หามเปลีย่นหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร 
2. รายละเอียดการกรอกขอมูลในคำขอ ตองครบถวน (ถาไมมีใหระบุวาไมมีหรือใช
เครื่องหมาย ”-“ แทน 
3. คำขอทุกหนาตองมีการลงลายมือช่ือของผูขออนุญาต (ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล   
ใหปฏิบัติตามขอกำหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล) หรือผูท่ี
ไดรับมอบอำนาจใหลงนามแทนผูขออนุญาต หามถายสำเนาลายมือช่ือ 
4. รายการเครื่องจักร วัตถุดิบ ผลติภัณฑ ตองเปนภาษาไทยหรือเปนภาษาไทยโดยมี
ภาษาอ่ืนกำกับ 
5. กรณีมีรายการแกไขขอมูลตองลงนามกำกับการแกไขโดยผูขออนุญาตหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแทน 

2 เอกสารประกอบ      
คำขออนุญาต 
(จำนวน 3 ชุด) 

 

2.1) เอกสารแสดง
สถานะผูขออนุญาต
กรณีเปนบุคคล 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูขออนุญาต 
2. สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
3. กรณีเปนบุคคลตางดาวใหใชสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
4. เอกสารตามขอ 1 - 3 ตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาตทุกหนา 

2.2) เอกสารแสดง
สถานะผูขออนุญาต
กรณีเปนนิติบุคคล 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ตองคัดสำเนาไว ไมเกิน 3 เดือน 
นับตั้งแตวันคัดสำเนาจนถึงวันท่ียืน่คำขอฯ โดยมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับ
ประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
3. สำเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล 
4. กรณีเปนบุคคลตางดาวใหใชสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
5. เอกสารตามขอ 1 - 4 ตองมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผูขออนุญาตทุกหนา 

2.3) เอกสารการ 
มอบอำนาจ 

1. ตนฉบับมอบอำนาจใหดำเนินการแทนอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียวใหติด
อากรแสตมป 10 บาท หรือสำเนาตนฉบับหนังสือมอบอำนาจกรณเีปนการ
มอบหมายใหดำเนินการแทนหลายอยางโดยใหตดิอากรแสตมป 30 บาท แลวแต
กรณี  (ตองมีพยาน 2 คน) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ 
3. สำเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพยาน 2 คน 
5. เอกสารตามขอ 1 - 4 ตองมีการลงนามรับรองเอกสาร และประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาตทุกหนา 
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ลำดับ รายการเอกสาร รายละเอียด 

 2.4) เอกสารแสดง
การมีสิทธ์ิใชท่ีดิน 

1. กรณีผูขออนุญาตเปนเจาของท่ีดิน ใหแนบหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน   
คือสำเนาโฉนดท่ีดิน (นส.4) หนังสือรับรองการใชประโยชนท่ีดิน (นส.3 หรือ 
นส.3.ก.) 
2. กรณีผูขออนุญาตไมไดเปนเจาของท่ีดิน ใหแนบหนังสือยินยอมใหใชท่ีดินเพ่ือ 
ขออนุญาตตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานจากผูเปนเจาของท่ีดิน พรอมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของเจาของท่ีดิน 
3. กรณีเปนท่ีดินของรัฐตองไดรับการอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือขออนุญาตตั้ง
โรงงานจากหนวยงานของรัฐท่ีกำกับดูแลท่ีดินตามกฎหมาย 
4. กรณีใชท่ีดินหลายแปลงในการขออนุญาตใหแนบแผนผังรวมโฉนดท่ีดินโดยมี
คำรับรองจากสำนักงานท่ีดินในทองท่ีท่ีจะตั้งโรงงาน 
5. เอกสารตามขอ 1 - 4 ตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาต     
ทุกหนา 

2.5) หนังสือแสดง
ความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัย
ของอาคารโรงงาน 

1. กรณีอยูในเขตควบคมุอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหแนบ
สำเนาเอกสารการอนุญาตตามกฎหมายดังกลาว 
2. กรณีอยูนอกเขตควบคมุอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารใหแนบ
แบบรายการกอสรางอาคารโรงงานท่ีมีการรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุทุกหนา 
3. กรณีเปนอาคารเดมิ (อาคารเกาท่ีมีการกอสรางมากอน) หรืออาคารท่ีไมไดรับ
อนุญาตกอสรางเปนโรงงาน ใหแนบเอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่นคง
แข็งแรงและความปลอดภยัของอาคาร จากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ทุกหนา 
4. เอกสารตามขอ 1 - 3 ตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาต     
ทุกหนา 

2.6) แบบแปลน
แผนผังอาคาร
โรงงาน 

1. แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีตั้งโรงงาน และสิ่งปลูกสรางตางๆ ในพ้ืนท่ีใกลเคียง     
ถามีสาธารณสถานใหระบุระยะหางไวดวย 
2. แผนผังแสดงรายละเอียดสิ่งปลกูสรางตางๆ ภายในบรเิวณโรงงาน 
3. แบบแปลนอาคารโรงงานท่ีมีขนาดเหมาะสม ถูกตองตามมาตราสวน แสดง
ภาพลักษณะอาคารดานหนา ดานขาง ประตู ทางเขา – ออก บันได ทางหนีไฟ 
4. มีการลงนามรับรองความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภยั จากผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแบบแปลน ในแผนผังตามขอ 1 – 3 ทุกหนา 
5. เอกสารตามขอ 1 – 4  ตองมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาต   
ทุกหนา 

3 การประกาศรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
พิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานและการ
อนุญาตขยาย
โรงงาน         
(จำนวน 3 ชุด) 

1. สำเนาเอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
การพิจารณาออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน       
พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2555 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557        
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 2. เอกสารตามขอ 1 ตองมีการลงนามรับรองเอกสารจากเจาหนาท่ีผูพิจารณา 
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ลำดับ รายการเอกสาร รายละเอียด 

4 แผนผังแสดงการ
ติดตั้งเครื่องจักร 
(จำนวน 3 ชุด) 

แผนผังแสดงการตดิตั้งเครื่องจักรในอาคารขนาดเหมาะสมถูกตอง ตามมาตรา
สวน พรอมรายละเอียดเครื่องจักรท่ีเปนภาษาไทย และถูกตองตรงกับลำดับ
รายการเครื่องจักรท่ีแสดงในคำขออนุญาต (ร.ง.3) พรอมมีการลงนามรับรอง
เก่ียวกับความปลอดภัยในการตดิตั้งเครื่องจักรของวิศวกร ตามขอกำหนดของ
สภาวิศวกร รวมท้ังตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาตทุกหนา 

5 ระบบการจัดการ
และขจัดมลพิษและ
ปญหาสิ่งแวดลอม
ดานน้ำเสีย และ 
อากาศเสีย  
(จำนวน 3 ชุด) 

1. แผนภมูิแสดงรายละเอียดข้ันตอนการผลติ ปริมาณและจดุท่ีเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม ไดแก น้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืนๆ ตองมีการลงนามรับรอง
การออกแบบของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุทุกหนา 
2. เอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียดรายการคำนวณการออกแบบ 
คุณลักษณะของมลพิษท่ีใชในการออกแบบ ชนิดของระบบบำบัด วิธีการ
ปองกันเหตุเดือดรอนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย และการควบคุมการ
ปลอยของเสีย ตองมีการลงนามรบัรองโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม   
ทุกหนา 
3. แบบแปลน แผนผังของระบบฯ ตองมีการลงนามรับรองการออกแบบของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุทุกหนา 
4. เอกสารตามขอ 1 – 3  ตองมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาต
ทุกหนา 

6 ระบบการจัดการ
กากอุตสาหกรรม
และมลพิษอ่ืนๆ 
(จำนวน 3 ชุด) 

เอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียดชนิด วิธีการกำจัด จดัเก็บและปองกัน
เหตุเดือดรอนรำคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมกาก
อุตสาหกรรม และตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขออนุญาตทุหนา 

7 วิธีการปองกันเหตุ
เดือดรอนรำคาญ 
(จำนวน 3 ชุด) 

เอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียด รายการคำนวณการออกแบบชนิด 
วิธีการปองกันเหตุเดือดรอนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย และการควบคุม
การปลอยมลพิษอ่ืนๆ เชน มลพิษทางเสียง แสง ความสั่นสะเทือนตองมีการลง
นามรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม และตองมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูขออนุญาตทุหนา 

8 รายงาน EIA/EHIA 
กรณีเขาขายตามท่ี
กฎหมายกำหนด  
(จำนวน 3 ชุด) 

1. รายงานEIA/EHIA ฉบับสมบูรณท่ีผานความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) และตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 
2. เอกสารแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) และสำเนา 2 ชุด ตองมีการลงนามรับรองตนฉบับ
และสำเนาโดยผูขออนุญาตทุกหนา 

9 รายงาน ESA/
รายงานการประเมิน
ความเสีย่ง ตาม
พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 
กำหนด 
(จำนวน 3 ชุด) 

เอกสารรายงาน ESA หรือรายงานการประเมินความเสีย่งจากอันตราย         
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดย  
ผูขออนุญาตทุกหนา 

10 การไดรับสงเสรมิ    
การลงทุน 
(จำนวน 3 ชุด) 

หนังสือแสดงการไดรับการสงเสริมการลงทุน จากสำนักงานการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI)  พรอมสำเนา 2 ชุด และตองมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา 
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11 รายงานผลการ
ตรวจสอบของ
เจาหนาท่ี        
(จำนวน 2 ชุด) 

เอกสารรายละเอียดรายงานผลการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (กรณีขออนุญาตใหม / เอกสารรายละเอียดรายงาน
ผลการตรวจและการพิจารณาขอรบัใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งท่ี........ กรณี
ขออนุญาตขยายโรงงาน) โดยจะตองมีรายละเอียดครบถวน หากไมมีขอมูลให
ระบุวา “ไมมี” พรอมการลงนามของผูตรวจสอบ หัวหนาฝายโรงงานหรือผูทำ
การแทนหัวหนาฝายโรงงาน และอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผูทำการแทนหรือ
รักษาราชการแทน 

12 ความเห็นจังหวัด ตองมีการระบุในหนังสือนำสงกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) หรือ          
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) หรือหนวยงานอ่ืนผูมี
อำนาจพิจารณา ท่ีลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายหรือ
อุตสาหกรรมจังหวัด ใหระบุความเห็นวา “เห็นควรอนุญาต” หรือ “เห็นควร
ไมอนุญาต”   


