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หัวข้อน ำเสนอ 

(1) กำรต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนคอือะไร 

(2) ต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนเวลำใด 

(3) ต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนท ำอย่ำงไร 

(4) ข้อควรระวังในกำรยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน 

(5) ผลของกำรยืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 

(6) กำรพิจำรณำและตรวจสอบเพื่อต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ
กจิกำรโรงงำน 

(7) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนในกรณต่ีำง ๆ  

(8) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน ท ำไมจึงเกี่ยวข้อง
กบักำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 

(9) กำรไม่อนุญำตให้ต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 

(10)  ผลของกำรต่ออำยุไม่ทันก ำหนดเวลำ 

 



ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 
คอือะไร 

1. ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง. 4) มีผลครบ 
5 ปีปฏิทินนับแต่วันแจ้งเร่ิมประกอบกิจกำรโรงงำน
ตำมมำตรำ 13 (ม.14) 

2. วนัทีใ่บอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง. 4) มีผล
ครบ 5 ปี จึงได้แก่วันที่ 31 ธันวำคม ของปีที่ 5 (ม. 
14) หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไป
ภำยหลังใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนส้ินอำยุ
แล้ว ต้องมีกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน (ม.15) 

(1)  



ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนเวลำใด 

(1) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนจะต้อง
ยื่นค ำขอก่อนวันที่ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนจะ
ส้ินอำยุ (ก่อน 31 ธันวำคมของปีที ่5) 

(2) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนหลัง
วันที่ ใบอ นุญำตประกอบกิจกำร โรงงำน ส้ินอำ ยุ            
(หลังวันที่ 31 ธันวำคมของปีที่ 5) ยังสำมำรถยื่นค ำขอ
ได้ภำยใน 60 วัน หลงัใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน
ส้ินอำยุ  

(3) พ้น 60 วนัไปแล้วยืน่ค ำขอไม่ได้ ยืน่มำ สอจ./กรอ. จะไม่
รับ 

(2)  



ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนท ำอย่ำงไร 

(1) ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนตำม
แบบ ร.ง. 3/1 

(2) ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต กรณีเป็นกำร
ยื่นภำยหลังใบอนุญำตประกอบกิจกำรส้ินอำยุแล้วไม่
เ กิน  6 0  วัน  ใ ห้ช ำ ระ เ งิ น ค่ ำป รับอีก  2 0  % ของ
ค่ำธรรมเนียมทีจ่ะต้องช ำระ 

(3) โรงงำนในกรุงเทพมหำนครยื่นค ำขอได้ที่ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 

(4) โ ร ง ง ำน ใน ต่ ำ งจั งหวั ดยื่ นค ำ ขอ ไ ด้ที่ ส ำ นั ก ง ำน
อุตสำหกรรมจังหวดั 

(3)  



ข้อควรระวงัในกำรยืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำน 

 หำกมีกำรขยำยโรงงำนก่อนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำนส้ินอำยุ ต้องน ำก ำลังแรงม้ำ
เคร่ืองจักรในส่วนขยำยที่ได้รับอนุญำตมำรวมในกำร
ยืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนด้วย 
แม้จะยังไม่มีกำรเร่ิมประกอบกิจกำรโรงงำนในส่วน
ขยำยโรงงำนกต็ำม 

(4)  



ผลของกำรยืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต              
ประกอบกจิกำรโรงงำน 

 เมื่อได้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนแล้ว ให้ถือว่ำผู้ยื่นค ำขออยู่ในฐำนะผู้รับ
ใบอนุญำตจนกว่ำจะมีค ำส่ังถึงที่สุดไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกจิกำร 

(5)  



กำรพจิำรณำและตรวจสอบเพือ่ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำน 

 (1) มาตรา 15 วรรคสอง 
“ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงงานและ

เคร่ืองจักรมีลักษณะถูกต้องตามมาตรา ๘ ประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๓๒ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
ใบอนญุาต ให้ผู้อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตให้ หากมีกรณีท่ี
ไม่ถกูต้อง ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีสัง่ให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือแก้ไขแล้วให้ตอ่อายใุบอนญุาตได้ ถ้า
หากไม่แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้มีค าสัง่ไม่ต่ออายุ
ใบอนญุาต” 

 
  

(6)  



กำรพจิำรณำและตรวจสอบเพือ่ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำน (ต่อ) 

 (2) มาตรา 37 วรรคหน่ึง   
“ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีพบว่า ผูป้ระกอบ

กิจการโรงงานผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือ
ทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัโรงงาน ให้
พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจสั่งให้ผูน้ั้นระงบัการกระท าท่ีฝ่า
ฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได”้ 

(6)  



 (3)  มาตรา 39 วรรคหน่ึง   
“ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่

ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามมาตรา ๓๗ โดย
ไม่มีเหตุอนัควรหรือในกรณีท่ีปรากฏว่าการประกอบกิจการ
ของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิดอนัตราย ความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ใน
โรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงานใหป้ลดักระทรวงหรือผู ้
ซ่ึงปลดักระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ผูป้ระกอบกิจการ
โรงงานนั้นหยดุประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นการชัว่คราว และปรับปรุงแกไ้ขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือ
ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด” 
 

กำรพจิำรณำและตรวจสอบเพือ่ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำน (ต่อ) 

(6)  



(4) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
ด าเนินการส าหรับโรงงานท่ีขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 

กำรพจิำรณำและตรวจสอบเพือ่ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำน (ต่อ) 

(6)  



กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนในกรณต่ีำง ๆ  

(7)  



กรณยีืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำนแล้ว 

 หากพบว่าโรงงานและเคร่ืองจกัรมีลกัษณะ
ไม่ถูกตอ้งตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออก
ตามกฎกระทรวง ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม
มาตรา 32 และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งการ
ตามมาตรา 15 วรรคสองให้แกไ้ขให้ถูกตอ้ง หากไม่
แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้มีค  าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ข้อ 2.1 ของ
ประกาศ กรอ. ลว. 21 ตค. 58) 
 

กรณทีี่ 1 



กรณยีืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำนแล้ว 

 หากพบวา่โรงงานไม่มีสภาพเป็นโรงงาน เช่น ไม่
มีอาคาร ไม่มีเคร่ืองจักร ไม่มีหนังสือแจ้งผู ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ว่าหากประสงค์
ประกอบกิจการโรงงานต่อไปใหด้ าเนินการก่อสร้างอาคาร 
หรือติดตั้ งเคร่ืองจักรให้เพียงพอท่ีจะประกอบกิจการ
โรงงานต่อไปได้ หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ให้จ าหน่ายทะเบียนโรงงาน และคืนค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ขอ้ 2.2 ของประกาศ 
กรอ. ลว. 21 ตค. 58) 

กรณทีี่ 2 



กรณยีืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำน 
ระหว่ำงมีค ำส่ังตำมมำตรำ 37 

 ในระหว่างการปฏิบัติตามมาตรา 37 หากโรงงาน
และเคร่ืองจกัรมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งตามมาตรา 8 ประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวง ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออก
ตามมาตรา 32 และเ ง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ให้น าประเด็นการสั่งการเดิมสั่งการ
อีกค าสั่งหน่ึงโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ให้แลว้เสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลาเดิมหรือตามท่ีเห็นสมควรขยาย กรณี
มีประเด็นการสั่งการเพ่ิมเติมให้ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ
ตามความเหมาะสม หากไม่แกไ้ขหรือไม่ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้มีค  าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ขอ้ 3.1 ของประกาศ กรอ. ลว. 21 
ตค. 58) 

กรณทีี่ 3 



กรณยีืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำน 
ระหว่ำงมีค ำส่ังตำมมำตรำ 39 

 ในระหว่ำงกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 39           วรรค
หน่ึง หำกพบว่ำ 

 (1) โรงงำนไม่หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน ให้
ด ำเนินคดีฐำนประกอบกิจกำรโรงงำนในระหว่ำงที่ได้มี
ค ำส่ังให้หยุดประกอบกจิกำรโรงงำน 

 (2) โรงงำนไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ออกค ำส่ังปิดโรงงำนตำม
มำตรำ 39 วรรคสำม 

  

กรณีที่ 4 



กรณยีืน่ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำน 
ระหว่ำงมีค ำส่ังตำมมำตรำ 39 

 (3) โรงงำนอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแก้ไขหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง หำกโรงงำนและเคร่ืองจักรมีลักษณะไม่
ถูกต้องตำมมำตรำ 8 ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำม
กฎกระทรวง ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ 32 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน ให้น ำประเด็นกำรส่ังปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องดังกล่ำว ส่ังกำรอีกค ำส่ังหน่ึงโดยอำศัยอ ำนำจตำม
มำตรำ 15 ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำเดิม หรือ
ตำมทีเ่ห็นสมควรขยำย กรณีมีประเด็นส่ังกำรหรือเพิม่เติม
ให้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จตำมควำมเหมำะสม หำกไม่
แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้มี
ค ำส่ังไม่ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 

กรณทีี่ 4  (ต่อ) 



กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน  
ท ำไมจงึเกีย่วข้องกบักำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม 

 “ถ้ำผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำโรงงำน และ........
มลีกัษณะถูกต้องตำมมำตรำ 8 ..........” 

(8) 

 ม. 15 วรรคสอง 



มำตรำ 8(5) ตำมพระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535  

  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบ
กิ จ ก า ร โ ร ง ง า น ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี มี อ า น า จ อ อ ก
กฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึง
หรือทุกจ าพวกตามมาตรา ๗ ตอ้งปฏิบติัตามในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ............................ 
 (2) ............................ 
 (3) ............................ 
 (4) ............................. 
  (5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ
โรงงาน 



ขอ้ ๑๓  การก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกลู และวสัดุท่ีไม่ใช ้
 (๑) ตอ้งรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะ
และส่ิงปฏิกูลอยู่เสมอ และจดัให้มีท่ีรองรับ หรือท่ีก าจัด
ขยะและส่ิงปฏิกลูตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 (๒) ตอ้งแยกเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
ซ่ึงมีวตัถุมีพิษปนอยูด่ว้ย หรือส าลีผา้ หรือเศษดา้ยท่ีเป้ือน
วตัถุไวไฟ ไวใ้นท่ีรองรับต่างหากท่ีเหมาะสมและมีฝาปิด
มิดชิด และตอ้งจดัใหมี้การก าจดัส่ิงดงักล่าวโดยเฉพาะดว้ย
วธีิการท่ีปลอดภยัและไม่ก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนร าคาญ 

กฎกระทรวงฉบับที ่2  
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 8(5) (ข้อ 13) 



 (๓) ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุ ท่ีไม่ใช้แล้ว  ซ่ึง มีลักษณะหรือคุณสมบัติตามท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอ้ง
ด าเนินการเก่ียวกบัการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้นั้น ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ห้ามน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ออก
นอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้น าออกไปเพ่ือท าลายฤทธ์ิ ก าจดั 
น ากลบัไปใชป้ระโยชน์ จดัการ หรือฝังโดยวิธีการและใน
สถานท่ีเฉพาะ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

กฎกระทรวงฉบับที ่2  
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 8(5) (ข้อ 13) (ต่อ) 



 การยกเวน้การขออนุญาตตามวรรคหน่ึงส าหรับ
ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตราย
บางประเภทหรือชนิดให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (ข) แจ้งรายละเอียดท่ีเ ก่ียวกับชนิด ปริมาณ 
ลกัษณะ คุณสมบติั และสถานท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้นั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการท าลายฤทธ์ิ ก าจดั น ากลบัไป
ใชป้ระโยชน์ จดัการ ฝัง เคล่ือนยา้ย และการขนส่ง  ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

กฎกระทรวงฉบับที ่2  
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 8(5) (ข้อ 13) (ต่อ) 



ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
เร่ือง  กำรก ำจดัส่ิงปฏิกลู หรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ลงวนัที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2548 
 



กำรไม่อนุญำตให้ต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 

(1) เมือ่ไม่มกีำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมให้ถูกต้อง เท่ำกบั
ไม่ปฏิบัตติำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเร่ือง กำร
ก ำจัดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และถือ
ว่ำเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ข้อ 13 
จึงถือว่ำไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 8 (5)  

 

 

ทีม่ำ 

“ถ้ำผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำโรงงำนและเคร่ืองจักร
มีลักษณะถูกต้องตำมมำตรำ 8 ......ให้ผู้อนุญำตต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน.........” 

 

 

(9) 



(2) “หำกไม่ถูกต้องให้ส่ังให้มกีำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

(3) หำกแก้ไขให้ต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำน 

(4) หำกไม่แก้ไขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดให้มคี ำส่ังไม่ต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน” 

 

 



ผลของกำรต่ออำยุไม่ทนัก ำหนดเวลำหรือไม่
มำต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำน 

 
 
“ตอ้งขออนุญาตใหม่เท่านั้น/ไม่อาจขอประกอบกิจการ

โรงงานต่อไปได”้  

(10) 



กำรประกอบกจิกำรโรงงำนหลงัไม่ได้ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนหรือต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกจิกำรโรงงำนไม่ทนั 

 

“ จะถูกด ำเนินคดีในข้อหำประกอบกจิกำรโรงงำนโดย
ไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 12 วรรคหน่ึง อันมีโทษ
ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
ต้องระว่ำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

(11) 



ถำม/ตอบ 



สวัสด ี


