
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรโอนใบอนญุำตประกอบกจิกำรโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

 

2. เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรม 

 

3. มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถูกตอ้ง 

 

4. ตอ้งเป็นผูรั้บโอนการประกอบกจิการ เป็นผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ หรอืผูซ้ ือ้ และตอ้งด าเนนิการภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีม่กีารโอนการ

ประกอบกจิการ เชา่โรงงาน เชา่ซือ้โรงงาน หรอืซือ้โรงงาน 

 

5. ตอ้งเป็นทายาทหรอืผูจั้ดการมรดกตามค าสัง่ศาล หรอืผูอ้นุบาลของผูรั้บใบอนุญาต ซึง่ศาลมคี าสัง่ใหเ้ป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

ตอ้งด าเนนิการภายใน 90 วนั นับแตว่นัทีผู่รั้บใบอนุญาตตาย หรอืภายในระยะเวลาทีผู่อ้นุญาตขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่75/6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่75/6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นและขอ้เท็จจรงิของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ (ขอ้ 14) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิ และอนุญาตใหรั้บโอน

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

15 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้นุญาตลงนามในใบอนุญาตใหรั้บโอนใบอนุญาตประกอบ

กจิการโรงงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ส านักงานเลขานุการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม จะแจง้ผูข้อทราบ
ผลการพจิารณาในกรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตกรุงเทพฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ส านักงานเลขานุการกรม

โรงงานอตุสาหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

 แบบฟอรม์ค ำขอรบัโอน (ร.ง.3/2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

 บนัทกึของผูร้บัโอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนที่

แสดงวำ่ไดย้อมรบัสทิธหินำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิทีผู่โ้อนใบอนุญำตมี
ตอ่ทำงรำชกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงงำนและกฎหมำยวำ่ดว้ย

กำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ  3 เดอืน มกีารลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

5) 

 

รำยงำนกำรประชุมของนติบิุคคลเพือ่แสดงวำ่ไดม้กีำรอนุมตัหิรอื

อนุญำตใหม้กีำรโอนแลว้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 

ของผูแ้ทนนติบิคุคล 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุ

หนา้ 

) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 

ของผูข้ออนุญาต 
มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 

) 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุ

หนา้ 
) 

- 

9) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูม้อบ

อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

13) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

14) 
 

 บนัทกึกำรโอน  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นการโอนโดยการให)้ 

- 

15) 

 

หลกัฐำนกำรเชำ่ เชำ่ซือ้ หรอืซือ้ขำยโรงงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นการเชา่ เชา่ซือ้ หรอืซือ้ขายโรงงาน) 

- 

16) 

 

ค ำส ัง่ศำลต ัง้ผูจ้ดักำรมรดกหรอืผูอ้นุบำล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

17) 

 

ส ำเนำใบมรณะบตัรของผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

ค ำส ัง่ศำลทีส่ ัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-

202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนยีบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซต ์www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยด์ ารงธรรม 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.3/2) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

