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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต 

และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่  ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๒  วรรคสาม  มาตรา  ๑๕  วรรคสาม  มาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๒  วรรคส่ี   แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน   พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ใหย่ืนคําขอตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต
ตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขอรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน  ใหย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาต
ตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ การย่ืนคําขอตามขอ  ๒  ขอ  ๓  หรือขอ  ๔  ใหย่ืน  ณ  สถานที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม   เวนแตประเภท

หรือชนิดของโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดถายโอนภารกิจใหแกกรุงเทพมหานครตามประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ใหย่ืนคําขอตอกรุงเทพมหานคร 
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(๒) โรงงานในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอตอสํานักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานต้ังอยู   เวนแตประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ใหย่ืนคําขอตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงงานต้ังอยู 

กรณีผูประกอบกิจการโรงงานประสงคจะย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๖ การอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานและการอนุญาตใหขยายโรงงาน  ใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอและความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานและดําเนินการตรวจสอบทําเลที่ต้ัง  สภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายใน
ของโรงงาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองอุปกรณ  หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงาน  คนงานประจําโรงงาน  การควบคุม 
การปลอยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด  ๆ  ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการ และจัดทํารายงานการตรวจสอบดังกลาวเสนอตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอ 

(๒) การพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต  ผูอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
หาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานการตรวจสอบตาม  (๑) 

(๓) แจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังอนุญาตหรือไม
อนุญาต 

เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อาจประกาศกําหนดประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานเพื่อยนระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ใหสอดคลองกับประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานดังกลาวได 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมรวมระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่  หรือ 
ผูอนุญาตมีคําส่ังใหคืนคําขอเนื่องจากเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนหรือมีคําส่ังใหผูย่ืน   
คําขอไปดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงสถานที่ต้ังโรงงาน  อาคารโรงงาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองอุปกรณ  
หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงานใหถูกตองสมบูรณ  หรือระยะเวลาที่ตองไดรับความเห็นชอบ  อนุญาต  หรือ
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อนุมัติจากหนวยงานอื่น  ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนดไว  หรือระยะเวลาที่มีผูโตแยงเกี่ยวกับการจัดต้ัง
โรงงาน 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาต  ขอยกเลิกการประกอบกิจการโรงงาน  หรือแจงขอมูลดานมลพิษตาง ๆ  หรือขอมูลใด  
เกี่ยวกับโรงงาน  ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบ
ที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๘  บรรดาคําขอตามขอ  ๒   ขอ  ๓  หรือขอ  ๔  ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมคําขอ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ใหผูย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
พรอมกับการย่ืนคําขอ  แตถาไดย่ืนคําขอภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว
จะตองชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตดวย 

ขอ ๑๐ ใบอนุญาต  ใบอนุญาตขยายโรงงาน   การใหตออายุใบอนุญาต  และใบอนุญาตให
โอนการประกอบกิจการโรงงาน  ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรใหยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเง่ือนไข 
ในใบอนุญาต   ใหผูรับใบอนุญาตนําใบอนุญาตมาใหผูอนุญาตบันทึกการยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่ม
เง่ือนไขดังกลาวรวมไวเปนสวนหนึ่งของใบอนุญาตดวย 

ขอ ๑๒ การออกใบอนุญาตใหโอนการประกอบกิจการโรงงาน   ผูโอนใบอนุญาตตอง   
จัดใหผูขอรับโอนใบอนุญาตมีหนังสือยอมรับในเร่ืองสิทธิ  หนาที่  และความรับผิดที่ผูโอนใบอนุญาตมี
อยูตอทางราชการตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมดวย  เปนอยางนอย 

ขอ ๑๓ บรรดาคําขอใด ๆ  ที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับหรือกอนวันที่ได
มีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และยังอยูในระหวางการพิจารณาของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ใหถือวาเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  
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และใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แลวแตกรณีดําเนินการเกี่ยวกับ 
คําขอดังกลาวตามกฎกระทรวงนี้ตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎกระทรวง   ฉบับท่ี  ๕  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)   ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตและการอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน  การขยายโรงงาน  การตออายุใบอนุญาต  และ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสําหรับโรงงานจําพวกที่  ๓  ใชบังคับมานานแลวไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน   ประกอบกับไดมีแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหโอนภารกิจในการกํากับดูแลโรงงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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