
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรโรงงำน/ขยำยโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค าขอฯ ตอ้งเป็นผูผ้า่นกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด เรยีบรอ้ยแลว้ 

และตอ้งยืน่ค าขอฯ ภายใน 45 วนั นับแตว่นัทีส่ ิน้สดุการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนยกเวน้โรงงานทีเ่ป็นโครงการของรัฐ 

หรอืโรงงานทีต่อ้งจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) หรอืโรงงานทีจ่ะตอ้งจัดท ารายงาน รายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (EHIA) 

 

 12.2 ตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไมอ่าจพจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอฯ 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลังจากทีไ่ดม้กีารยืน่ค าขอฯ ครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้ง

ของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

หรอืไมอ่นุญาตใหข้ยายโรงงานแลว้แตก่รณี หลักเกณฑก์ารพจิารณาเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 

ประกาศของรัฐมนตรทีีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่วและประกาศของรัฐมนตรทีีอ่อกตามมาตรา 32 

 

     12.3 ตอ้งเป็นการขออนุญาตตัง้โรงงาน หรอืขยายโรงงานนอกเขตนคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิม

อตุสาหกรรม หรอืนอกเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 แหง่ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

 

      12.4. ทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้มของโรงงานตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑต์ามกฎกระทรวง ฉบบัที ่2(พ.ศ.2535) ออกตามความ

ในพระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ.2535 

 

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 และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  
 

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 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอฯ พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ไดรั้บค าขอใบอนุญาต ผูอ้นุญาตจะพจิารณาถงึความถกูตอ้ง
ของเอกสารและขอ้เท็จจรงิตามประเด็น ดงันี้ 

- ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้มโรงงาน 
- ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในอาคารโรงงาน 

- การใชเ้ครือ่งจักร เครือ่งอปุกรณ์ในโรงงาน 

- การควบคมุการปลอ่ยของเสยี มลพษิ หรอืสิง่ใดๆทีม่ผีลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

- ความปลอดภัยในการประกอบกจิการ 
- ความเห็นของประชาชนทเีกดิจากการรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชนในการพจิารณาออกใบรับแจง้การประกอบกจิการ
โรงงาน ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน และใบอนุญาตขยาย

โรงงาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

 
(หมายเหต:ุ -)  

19 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณาครบถว้นแลว้ จัดท า
เอกสารและรายงาน เสนอตอ่ผูอ้นุญาตตามล าดับชัน้และจะแจง้

ผูข้อทราบผลการพจิารณาในกรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขต
กรุงเทพฯ และในกรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตจังหวดัจะมี

หนังสอืแจง้ผลการพจิารณาให ้สอจ.และผูข้อทราบพรอ้มกนั
ดว้ย และ สอจ. จะมหีนังสอืแจง้ผูข้อฯดว้ยเมือ่ไดรั้บหนังสอืจาก

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน/ขยำยโรงงำน 
(รง.3) 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงลายมอืชือ่ของผูข้ออนุญาต หรอืผูรั้บมอบอ านาจทกุ

หนา้ หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้อ

อนุญาตทกุหนา้) 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลตา่งดา้ว 

(ของผูแ้ทนนติบิคุคล)มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิท
โดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 

) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((ของผูข้ออนุญาต)มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้อ
อนุญาตทกุหนา้) 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุ

หนา้ 
) 

- 

6) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

โฉนดทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

12) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(นส.3 หรอื นส.3 ก มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้อ

อนุญาตทกุหนา้) 

- 

13) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีผูข้ออนุญาตไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ) เพือ่ขออนุญาต

ตัง้โรงงานหรอืขยายโรงงานจากผูเ้ป็นเจา้ของทีด่นิมกีารลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

14) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของเจา้ของทีด่นิ กรณีผูข้ออนุญาตไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ) 

กรมการปกครอง 

15) 

 

หนงัสอืยนิยอมหรอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืพืน้ทีส่ำธำรณะเพือ่ขอ

อนุญำตต ัง้โรงงำนหรอืขยำยโรงงำนจำกหนว่ยงำนของรฐัทีก่ ำกบั

ดแูลทีด่นิ มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-กรณีทีด่นิทีต่ัง้โรงงานเป็นทีด่นิของรัฐ 

-กรณีทีม่ทีีด่นิสาธารณะภายในบรเิวณทีด่นิทีข่ออนุญาต เชน่ ค ูคลอง 
ทางสาธารณะฯ 

) 

16) 
 

แผนผงัรวมโฉนดทีด่นิทีม่คี ำรบัรองจำกส ำนกังำนทีด่นิทอ้งทีม่กีำร
ลงนำมรบัรอง เอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีใชท้ีด่นิหลายแปลงในการขออนุญาต) 

- 

17) 
 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรมกีำรลงนำม รบัรองเอกสำรโดยผูข้อ
อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีอยูใ่นเขตควบคมุอาคาร) 

- 

18) 
 

หนงัสอืแสดงกำรไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนจำกส ำนกังำนกำร
สง่เสรมิกำรลงทุน (ถำ้ม)ีมกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) 

 

แบบรำยกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงงำน มกีำรลงนำมรบัรองโดยผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีอยูน่อกเขตควบคมุอาคาร) 

- 

20) 

 

เอกสำรกำรตรวจสอบรบัรองควำมม ัน่คงแข็งแรงและควำม

ปลอดภยัของอำคำรจำกผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ มกีำร
ลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นอาคารทีไ่มไ่ดส้รา้งใหม ่หรอือาคารทีไ่ม่ไดรั้บ

อนุญาตใหก้อ่สรา้งเป็นโรงงาน) 

- 

21) 

 

แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ ัง้โรงงำน และสิง่ปลกูสรำ้งในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้มสีาธารณสถานในระยะ 100 เมตร ใหร้ะบรุะยะห่างดว้ย มี

การลงนามรับรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรับรอง
เอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

22) 

 

แผนผงัแสดงสิง่ปลูกสรำ้งภำยในบรเิวณโรงงำนมกีำรลงนำม

รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำร
โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

23) 
 

แบบแปลนอำคำรโรงงำน ถูกตอ้งตำมมำตรำสว่น มคี ำรบัรองของ
ผูป้ระกอบ วชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(แบบแปลนตอ้งมขีนาดทีเ่หมาะสมและสามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

24) 

 

แผนผงัแสดงกำรตดิต ัง้เครือ่งจกัร ขนำดถูกตอ้งตำมมำตรำสว่น 

พรอ้มรำยละเอยีดของเครือ่งจกัรแตล่ะเครือ่งทีเ่รยีงล ำดบัตรงตำม
รำยกำรเครือ่งจกัรทีร่ะบุไวใ้นค ำขออนุญำตฯ มกีำรลงนำมรบัรอง

โดยวศิวกรและรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แผนผังตอ้งมขีนาดทีเ่หมาะสมและสามารถตรวจสอบ
รายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

- 

25) 

 

รำยละเอยีดข ัน้ตอนกระบวนกำรผลติ พรอ้มแสดงจดุทีเ่กดิปญัหำ

ทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่น ำ้เสยี อำกำศเสยี และมลพษิอืน่ๆมี
กำรลงนำมรบัรองโดย ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมและ

รบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

26) 

 

รำยกำรค ำนวณกำรออกแบบ คณุลกัษณะของมลพษิ ชนดิของ

ระบบบ ำบดั วธิกีำรป้องกนัเหตเุดอืดรอ้นร ำคำญ ควำมเสยีหำย 

อนัตรำยและกำรควบคมุกำรปลอ่ยของเสยีมกีำรลงนำมรบัรองโดย 
ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ประเภทหรอืชนดิของโรงงาน ล าดบัที ่49 ตอ้งแนบ

รายละเอยีดสมดลุมวล (Mass Balance) เพิม่เตมิ) 

- 

27) 
 

แบบแปลน แผนผงัของระบบบ ำบดัมลพษิมกีำรลงนำมรบัรองโดย 
ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

28) 
 

รำยละเอยีดชนดิ วธิกีำรก ำจดั จดัเก็บและป้องกนัเหตุเดอืดรอ้น
ร ำคำญ ควำมเสยีหำยอนัตรำย และกำรควบคมุกำกอุตสำหกรรมมี

กำรลงนำมรบัรองเอกสำร โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

29) 

 

รำยกำรค ำนวณกำรออกแบบชนดิ วธิกีำรป้องกนัเหตเุดอืดรอ้น

ร ำคำญ ควำมเสยีหำย อนัตรำย และกำรควบคมุกำรปลอ่ยมลพษิ
อืน่ๆ เชน่ มลพษิทำงเสยีง แสง ควำมส ัน่สะเทอืนมกีำรลงนำม

รบัรองโดย ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำร

โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

30) 

 

หนงัสอืกำรไดร้บัควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (EIA/EHIA)จำกส ำนกังำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำร

โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

31) 
 

รำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA/EHIA) ฉบบั
หลกั ทีไ่ดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนนโยบำยและแผน

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำร
โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นโรงงานทีเ่ขา้เกณฑต์อ้งจัดท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้ม) 

- 

32) 
 

รำยงำนกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งจำกอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำร
ประกอบกจิกำรโรงงำนมกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีเป็นโรงงานทีเ่ขา้เกณฑต์อ้งจัดท ารายงานการ

วเิคราะหค์วามเสีย่งจากอนัตรายทีเ่กดิจากการประกอบกจิการโรงงาน

ประเภทหรอืชนดิของโรงงานล าดบัที ่49 ตอ้งจัดท ารายละเอยีดเกีย่วกับ
การป้องกนัและระงับอคัคภีัยในโรงงานใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่

ก าหนดในประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่งการป้องกนัและระงับ
อคัคภีัยในโรงงาน พ.ศ. 2552) 

- 

33) 

 

รำยงำนกำรศกึษำและมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบตอ่

คณุภำพสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั (ESA) มกีำรลงนำม
รบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นโรงงานตามบญัชทีา้ยประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม 
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2552)     

ลงวนัที ่29 กนัยายน 2552รายละเอยีดเป็นไปตาม) 

- 

34) 
 

เอกสำรเกีย่วกบักำรรบัฟงัควำมคดิเห็นของประชำชนตำมที่
กระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นโรงงานตามบญัชแีนบทา้ยประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรมเรือ่งการท ารายงานเกีย่วกบัการศกึษามาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย (พ.ศ. 2552)

รายละเอยีดเป็นไปตามภาคผนวก 2) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่0 แตไ่มถ่งึ 5 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

2) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่5 แตไ่มถ่งึ 20 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

3) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่20 แตไ่มถ่งึ 50 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

  
 

4) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่50 แตไ่มถ่งึ 100 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

 

5) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่100 แตไ่มถ่งึ 200 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

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

 คำ่ธรรมเนยีม 7,000 บาท 
  

 

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

 คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
  

 

8) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่400 แตไ่มถ่งึ 500 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 

  

 

9) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่500 แตไ่มถ่งึ 600 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 

  

 

10) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่600 แตไ่มถ่งึ 700 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 

  
 

11) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่700 แตไ่มถ่งึ 800 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 22,000 บาท 

  
 

12) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่800 แตไ่มถ่งึ 900 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 26,000 บาท 

  
 

13) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่900 แตไ่มถ่งึ 1,000 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

  
 

14) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่1,000 แตไ่มถ่งึ 2,000 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 35,000 บาท 

  
 

15) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่1,000 แตไ่มถ่งึ 2,000 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 35,000 บาท 

  
 

16) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่2,000 แตไ่มถ่งึ 3,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 40,000 บาท 
  

 

17) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่3,000 แตไ่มถ่งึ 4,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 45,000 บาท 
  

 

18) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่4,000 แตไ่มถ่งึ 5,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 
  

 

19) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่5,000 แตไ่มถ่งึ 6,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 55,000 บาท 
  

 

20) ขนำดก ำลงัเครือ่งจกัร (แรงมำ้)ต ัง้แต ่6,000 ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 60,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,  75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเมพมหานคร 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมลก์รมโรงงานอตุสาหกรรม  pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์02 202 4000/ 02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนยีบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 

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

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม 

(หมายเหต:ุ -)  
8) 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) แบบฟอรม์ค าขออนุญาตประกอบกจิการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.3)  ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

