
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 ตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

 

2. ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะที่

รับค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกรมโรงงานอตุสาหกรรม ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารยืน่ค าขอตอ่อายุ

ใบอนุญาต ครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถู่กตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่อาจตอ่อายใุบอนุญาตได ้ผู ้

อนุญาตจะมคี าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตโรงงาน 

 

3. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน กอ่นวนัทีใ่บอนุญาตสิน้อาย ุเมือ่ไดย้ืน่ค าขอดงักลา่วแลว้ให ้

ถอืวา่ผูข้ออนุญาตอยูใ่นฐานะผูรั้บใบอนุญาตจนกวา่จะมคี าสัง่ถงึทีส่ดุไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

 

4. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตไมท่นัก าหนดเวลา ถา้ประสงคจ์ะประกอบกจิการโรงงานตอ่ไป และไดม้ายืน่ค าขอตอ่

อายใุบอนุญาตภายในก าหนดหกสบิวนันับแตว่นัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุแลว้ ใหถ้อืวา่ไดย้ืน่ค าขอตอ่อายภุายในระยะเวลาทีก่ าหนด

และการประกอบกจิการโรงงานในระหวา่งนัน้ใหถ้อืเสมอืนวา่เป็นการด าเนนิการของผูรั้บใบอนุญาต แตเ่มือ่ไดรั้บอนุญาตใหต้อ่

อายใุบอนุญาต ผูนั้น้จะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่อกีรอ้ยละยีส่บิของคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาต หากพน้ก าหนดหกสบิวนัตอ้ง

ด าเนนิการเสมอืนขออนุญาตใหม่ 

 

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 

 

      ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

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 

กรณีครบถว้นจะด าเนนิการตอ่ไป - กรณีขาดเอกสารหรอื
หลกัฐาน จะแจง้ผูข้ออนุญาตด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิให ้

ครบถว้นภายในเวลาทีก่ าหนด โดยใหผู้ข้ออนุญาตลงนาม
รับทราบ หากผูข้ออนุญาตไมป่ฏบิตัติามทีก่ าหนดจะคนืค าขอ 

แตถ่า้ผูข้ออนุญาตไดป้ฏบิัตติามทีก่ าหนดจะด าเนนิการตอ่ไป 
(ภายในเวลาทีก่ าหนด หมายถงึ ระยะเวลาทีก่ าหนดตามมาตรา 

8 แหง่พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาในรายละเอยีดตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ทีอ่อกตามประกาศของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

มาตรา 8 และตามมาตรา 32 กรณีผลการพจิารณาถกูตอ้ง เสนอ
ผูอ้นุญาตลงนามอนุญาตในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้นุญาตพจิารณาลงนาม และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา
(กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตกรุงเทพฯ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ของผูข้ออนุญาต/ผูแ้ทนนติบิคุคล (กรณีผูข้ออนุญาตเป็น
นติบิคุคล) 

- ของผูม้อบอ านาจ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

- ของพยาน 2 คน 
- ของเจา้ของทีด่นิ กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิ 

มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ซึง่ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน นับจากวนัทีย่ืน่ค าขอ และลง
นามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิคุคลตาม

หนังสอืรับรองทกุหนา้ 

– โดยมวีตัถปุระสงคข์องนติบิคุคลตรงกับประเภทของกจิการโรงงาน 
) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((- กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ตัวหรอืชือ่สกลุ 
- มกีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 

) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรสแตมป์ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไม่อาจมอบฉบบัจรงิได ้ตอ้งเอาฉบบัจรงิมาใหพ้นักงาน

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ และมอบส าเนาทีม่กีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง

โดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

5) 

 

ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.3/1) 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอือนุญำตใหข้ยำยระยะเวลำในกำรกกัเก็บกำกสิง่ปฏกิลู 
(สก.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

7) 
 

เอกสำรกำรปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งส ิง่ปฏกิูลหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ 
(สก.1 หรอื สก.2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำจำกผูป้ระกอบ

วชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

9) 

 

เอกสำรรบัรองควำมปลอดภยัในกำรใชห้มอ้ไอน ำ้หรอืหมอ้ตม้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

10) 
 

รำยงำนวเิครำะหค์วำมเสีย่งจำกอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรประกอบ
กจิกำรโรงงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นโรงงานตามประกาศ......................มกีารลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่0 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

2) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่5 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 20 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

3) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่20 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 50 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

  
 

4) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่50 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 100 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

5) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่100 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 200 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

6) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่200 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 300 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,000 บาท 
  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

 

7) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่300 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 400 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
  

 

8) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่400 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 500 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 
  

 

9) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่500 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 600 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  

 

10) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่600 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 700 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 

  

 

11) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่700 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 800 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 22,000 บาท 

  

 

12) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่800 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 900 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 26,000 บาท 

  
 

13) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่900 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 1000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

  
 

14) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่1000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 2000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 35,000 บาท 

  
 

15) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่2000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 3000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 40,000 บาท 

  
 

16) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่4000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 

  
 

17) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่5000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 6000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 55,000 บาท 

  
 

18) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัรต ัง้แต ่6000 แรงมำ้ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 60,000 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 

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

(หมายเหต:ุ -)  
4) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอตอ่อายปุระกอบกจิการโรงงาน (แบบ ร.ง. 3/1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสอืมอบอ านาจใหด้ าเนนิการตาม พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ.2535 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แนวทางการจัดท ารายงาน การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จาก การประกอบกจิการโรงงาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

