
 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการอนญุาตเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่  3 
พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  มาตรา  18  วรรคสี่  มาตรา  21  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2562  และมาตรา  12  วรรคสาม  และมาตรา  22  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน   
พ.ศ.  2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาต   
เกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่  3  พ.ศ.  2549 

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  3  หรือขออนญุาต
ขยายโรงงานจ าพวกที่  3  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐาน  ตามที่ระบุ
ไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับการอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  3  ให้ยื่นค าขอ 
ต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับโอนใบอนุญาต 

ข้อ 4 การอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานตามข้อ  2  ให้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับการอนุญาต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอ 
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  และด าเนินการตรวจสอบค าขอและความถูกต้องของข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอตามข้อ   2  และด าเนินการตรวจสอบท าเลที่ตั้ ง   สภาพแวดล้อม   
ลักษณะอาคาร  และลักษณะภายในของโรงงาน  เครื่องจักร  เครื่องอุปกรณ์  หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน   
คนงานประจ าโรงงาน  การควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม   
และความปลอดภัยในการประกอบกิจการ  และจัดท ารายงานการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อผู้อนุญาต   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



(2) ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับการอนุญาตไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล   
เอกสาร  หรือหลักฐานใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ   
ด าเนินการแก้ไขค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับการอนุญาต  หรือจัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  
เพ่ิมเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน  หรือด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานที่ตั้งโรงงาน  อาคารโรงงาน  
เครื่องจักร  เครื่องอุปกรณ์  สิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน  หรือการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ   
หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการให้ถูกต้องสมบูรณ์    
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่การยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับการอนุญาตมิได้ด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

(3) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งตาม  (2)  ให้ถือว่า 
ผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

(4) การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบตาม  (1)   

(5) เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาเสร็จสิ้นตาม  (4)  แล้ว  ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นค าขอ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

(6) ในกรณีที่ ผู้ อนุญาตมีค าสั่ งอนุญาต   ให้แจ้ งผู้ ยื่ นค าขอมาช าระค่าธรรมเนียม   
ใบอนุญาตหรือการอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งค าสั่งตาม  (5)  เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระ   
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแก่ผู้ยื่นค าขอภายในเจ็ดวันนับแต่    
วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม 

(7) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือการอนุญาตภายในระยะเวลา  
ตาม  (6)  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่าย 
เรื่องออกจากสารบบ 

(8) ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้แจ้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้ยื่นค าขอ
ทราบด้วย 

เพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อาจประกาศก าหนดประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานจ าพวกที่  3  เพ่ือย่นระยะเวลาด าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานดังกล่าวได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่รวมระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่    
หรือผู้อนุญาตได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตาม  (2)  ให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  หรือระยะเวลาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ  อนุญาต  หรืออนุมัติ  จากหน่วยงานอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือระยะเวลาที่มีผู้โต้แย้งเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ 5 การรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามข้อ  3  ให้ผู้อนุญาตพิจารณา 
ค าขอรับโอนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  และให้น าความในข้อ  4   
มาใช้บังคับแก่การรับโอนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม 

ในการโอนใบอนุญาต  ผู้โอนใบอนุญาตต้องจัดให้ผู้ขอรับโอนมีหนังสือยอมรับในเรื่องสิทธิ    
หน้าที่  และความรับผิดที่ผู้โอนใบอนุญาตมีอยู่ต่อทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยเป็นอย่างน้อย 

ข้อ 6 การยื่นค าขอ  การออกใบรับค าขอ  การแจ้ง  การช าระค่าธรรมเนียม  การออก 
ใบอนุญาต  และหนังสืออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหลัก   
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใดท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   
ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้กระท า  ณ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(2) โรงงานในเขตจังหวัดอื่น  ให้กระท า  ณ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ข้อ 7 ในกรณีที่มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเงื่อนไข 

ในใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาตน าใบอนุญาตมาให้ผู้อนุญาตบันทึกการยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  หรือ 
เพิ่มเงื่อนไขดังกล่าวรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาตด้วย 

ข้อ 8 ค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอรับการอนุญาตขยายโรงงาน  ค าขอรับโอนใบอนุญาต   
ใบรับค าขอ  ใบอนุญาต  หนังสืออนุญาตให้ขยายโรงงาน  และหนังสืออนุญาตให้รับโอนใบอนุญาต   
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 9 บรรดาประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและ 
การอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่  3  พ.ศ.  2549  ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 10 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่   3  พ.ศ.  2549  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  และไม่ขัดหรือแย้งกับประเภท  ชนิด  และขนาดของโรงงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด 
ประเภท  ชนิด  และขนาดของโรงงาน  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 11 บรรดาค าขอตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาต
เกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่  3  พ.ศ.  2549  ที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ 
ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต  ให้ถือว่าเป็นค าขอที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ค าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอ   
ดังกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้   ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมหรือให้ส่งข้อมูล  เอกสาร   
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่   ๓  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ที่ยกเลิกการก าหนดอายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และก าหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาอนุญาตให้โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ตลอดจนสมควรก าหนดให้การขออนุญาต   
และการอนุญาตด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบ 
กิจการโรงงานให้เป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น  เกิดความรวดเร็ว  ทันสมัย  ประหยัด  และลดภาระแก่ผู้ประกอบ 
กิจการโรงงาน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔


