ขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานจําพวกที่ 3 ที่จะตั้งใหม/ขยายโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ 3

ยื่นเอกสารเพื่อดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
ระยะเวลาตามที่กําหนด
ในประกาศกระทรวงฯ
เรื่อง การลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงงาน
และการขยายโรงงาน
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2557 (30 วัน)

ยื่นคําขอรับใบอนุญาต (แบบ ร.ง.3)/
เอกสารผลการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนฯ
เจาหนาที่พิจารณาความครบถวน/
ถูกตองของเอกสาร/สถานที่ตั้งโรงงาน

แจงผลการพิจารณา

อนุญาต
รับใบอนุญาต/ชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

ตามระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรม วาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณา
ออกใบรับแจงการประกอบ
กิจการโรงงาน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานและ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
-พิจารณารายงานประเมิน
ความเสีย่ ง/ ESA (ถามี)
-พิจารณารายงาน EHIA
(ถามี)
-พิจารณาผลการพิจารณา
EIA (ถามี)

ไมอนุญาต
อนญาต

อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมภายใน 30 วัน

ตั้งโรงงานภายในระยะเวลาที่
กําหนดในใบอนุญาต

ไมอนุญาต (ยกอุทธรณ)

แจงเริ่มประกอบกิจการ/ชําระคาธรรมเนียม
รายป (กอนเริ่มประกอบ 15 วัน)

หมายเหตุ 1. ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปปฏิทิน
2. วันครบรอบชําระคาธรรมเนียม
รายป เปนเดียวกันกับวันครบรอบ
1 ป ของวันเริ่มประกอบกิจการ

×ĆĚîêĂîÖćø×ĂĂîčâćêðøąÖĂïÖĉÝÖćø/×÷ć÷ēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę 3
Procedure to apply for a factory license/ Expand factory. Group 3
×ĆĚîêĂîìĊę 1 ñĎšðøąÖĂïÖćøíčøÖĉÝĂčêÿćĀÖøøöìĊęđðŨîēøÜÜćîÝĞćóüÖìĊę 3 ðøąÿÜÙŤÝą×ĂøĆïĔïĂîčâćê
ðøąÖĂïÖĉÝÖćø/×÷ć÷ēøÜÜćî (ø.Ü.4) ÝąêšĂÜ÷ČęîđĂÖÿćøđóČęĂðøąÖĂïÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜðøąßćßî
ÖŠĂîÖćø÷ČęîÙĞć×ĂøĆïĔïĂîčâćê (ø.Ü.3) êŠĂĀîŠü÷ÜćîñĎšĂîčâćêĔîìšĂÜìĊęìĊęÝąêĆĚÜēøÜÜćî đóČęĂđÝšćĀîšćìĊę
éĞćđîĉîÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜðøąßćßîĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ÖŠĂîÖćøĂîčâćê Ĕî×ĆĚîêĂîîĊĚÝąĔßšđüúćĕöŠđÖĉî 35 üĆî
First step Industrial business operators is a factory group 3 would like to apply for a business
license/ Expand factory (ø.Ü.4) . Must submit a document for public hearing before applying
for a license (ø.Ü.3) to the licensing authority in the locality where the factory is to be
located for staff to listen to the public before the permission. At this stage it will take no
more than 35 days.
×ĆĚîêĂîìĊę 2 ñĎšðøąÖĂïÖćøĄ÷ČęîÙĞć×ĂøĆïĔïĂîčâćê (Ēïï ø.Ü.3) óøšĂöđĂÖÿćøðøąÖĂïÙĞć×ĂĒúą
đĂÖÿćøñúÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜðøąßćßîêŠĂÖøöēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöĀøČĂÿĞćîĆÖÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĆÜĀüĆé
ìĆĚÜîĊĚ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÿëćîìĊęêĆĚÜēøÜÜćîõć÷Ĕî 45 üĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęðøąÖćýÿøčðñúÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜ
ðøąßćßî ĀćÖóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĒúšüóïüŠćĕöŠÙøïëšüîëĎÖêšĂÜÝąĕöŠøĆïÙĞć×Ă ÝąĒîąîĞćĔĀš
ñĎšðøąÖĂïÖćøìøćïĒúąÖúĆïĕðđêøĊ÷öđĂÖÿćøĔĀšÙøïëšüîÖŠĂîĒúąöć÷ČęîĔĀöŠĔîõć÷ĀúĆÜ
ÖøèĊñĎšðøąÖĂïÖćøĄ öĂïĀöć÷ĔĀšđĂÖßîđðŨîñĎšêøüÝÿĂïóĉÝćøèćđĂÖÿćøĒúą×šĂđìĘÝÝøĉÜ
ĒúąÝĆéìĞćøć÷ÜćîøĆïøĂÜĒìîÖćøÖćøðäĉïĆêĉ×ĂÜóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę đðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜĂčêÿćĀÖøøö
üŠćéšü÷ÖćøĔĀšđĂÖßîđðŨîñĎšêøüÝÿĂïóĉÝćøèćđĂÖÿćøĒúą×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúąÝĆéìĞćøć÷ÜćîøĆïøĂÜĒìîÖćøÖćø
ðäĉïĆêĉ×ĂÜóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę ó.ý. 2557 ÝąĕéšøĆïÖćø÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜêøüÝÿĂïÙüćöÙøïëšüîëĎÖêšĂÜ×ĂÜ
đĂÖÿćøðøąÖĂïÙĞć×Ă ÝąøĆïđøČęĂÜìĆîìĊĕöŠêšĂÜêøüÝÿĂïđĂÖÿćø
Second step Entrepreneurs apply for a license Including supporting documents and
documents of the public hearing to the Department of Industrial Works or provincial office,
Depending on the location of the factory within 45 days from the date of the
announcement of the public hearing. If the competent official inspects the documents and
finds that they are not complete, they will not accept the request. They will advise the
operator and return to prepare the documents completely and re-submit later.
In case of entrepreneurs Assign the private sector to review the documents and
facts and produce a certification report instead of the competent authority's performance
The Ministry of Industry that the private sector is the subject of a review of the documents
and facts and the preparation of a certification report instead of the performance of the
competent official, BE 2557, shall be exempt from the need to verify the completeness of
the supporting documents. Will receive the subject immediately, do not need to review the
document.
×ĆĚîêĂîìĊę 3 đÝšćĀîšćìĊęóĉÝćøèćđĂÖÿćø/êøüÝÿĂï×šĂđìĘÝÝøĉÜ×ĂÜìĞćđúìĊęêĆĚÜēøÜÜćî ÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćø
ÖøąïüîÖćøñúĉê ÖćøðŜĂÜÖĆîđĀêčđéČĂéøšĂîøĞćÙćâ ĒúąÖćøïĞćïĆéöúóĉþêŠćÜ óøšĂöÝĆéìĞćøć÷ÜćîÿøčðñúÖćø
êøüÝÿĂï

Third step The staff considered the document. / Investigate the location of the plant,
Operation, production, Preventing trouble And pollution treatment and Prepare a summary
report of the audit.
×ĆĚîêĂîìĊę 4 óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęÝąĒÝšÜñúÖćøóĉÝćøèćêŠĂñĎšðøąÖĂïÖćøĄ
Forth step Officials will announce the decision to the operator.
×ĆĚîêĂîìĊę 2 – 4 ÝąĔßšđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøĕöŠđÖĉî 30 üĆî êćöðøąÖćýÖøąìøüÜĄ đøČęĂÜ Öćøúéøą÷ąđüúć
ÖćøðäĉïĆêĉÜćîđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĉÝćøèćÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøēøÜÜćîĒúąÖćø×÷ć÷ēøÜÜćîêćö ó.ø.ï.ēøÜÜćî ó.ý.
2535 ó.ý. 2557
Step 2 - 4 takes no more than 30 days. According to the announcement of the Ministry
subject Reducing the time spent working on factory operations and factory expansion under
the Factory Act BE. 2535 BE.2557
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