
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้เร ิม่ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต  

 เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 

2535 

 เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 

 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถกูตอ้ง 

 ทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และไมข่ดักฎหมายอืน่ที่

ก าหนดหา้มตัง้โรงงานจ าพวกที ่2                                                                                                                                           

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐาน รว่มกนั พรอ้ม            

ก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา                             ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะ

ยงัไมพ่จิารณาค าขอ และยงัไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้                              ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับ

ระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้                                                                       

**ทัง้นี้จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (งานสาธารณูปโภค กองชา่ง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 1 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ยืน่ใบแจง้(แบบ ร.ง.1) 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวัด, กรงุเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ 
เทศบาล))  

2 ชัว่โมง เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
กรณีที ่1 สามารถรับแจง้ได ้พนักงานเจา้หนา้ทีเ่มือ่ไดรั้บใบแจง้
และพจิารณาวา่เป็นโรงงานจ าพวกที ่2 แลว้ด าเนนิการ 
ออกใบรับแจง้( ร.ง. 2)  กรณีที ่2 ไมส่ามารถรับแจง้ไดใ้หจ้ดัท า
หนังสอืไมรั่บแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2  
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวัด, กรงุเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ 
เทศบาล))  

3 ชัว่โมง เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กรณีที ่1สามารถรับแจง้ได ้พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบรับ
แจง้ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ( ร.ง.2) และเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปีกอ่นสง่มอบใบรับแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ  กรณี
ที ่2 ไมส่ามารถรับแจง้ได ้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีล่งนามหนังสอื
ไมรั่บแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และแจง้ผลการ
พจิารณา 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวัด, กรงุเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ 
เทศบาล))  

2 ชัว่โมง เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 (ร.ง.1) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มกีารลงลายมอืชือ่ของผูป้ระกอบการ หรอืผูรั้บมอบอ านาจ
ทกุหนา้หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน มกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทบัตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

- 

3) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูแ้ทนนติบิคุคลมกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิท

โดยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูป้ระกอบการมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์มกีารลงนามรับรองการลงนามรับรอง
เอกสารและประทบัตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

- 

6) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูม้อบ
อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคาร มกีารลงนามรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีอยูใ่นเขตควบคมุอาคาร) 

- 

12) 
 

แบบรายการกอ่สรา้งอาคารโรงงาน มกีารลงนาม รบัรองโดยผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีอยูน่อกเขตควบคมุอาคาร) 

13) 
 

เอกสารการตรวจสอบรบัรองความม ัน่คงแข็งแรงและความ
ปลอดภยัของอาคารจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ และ
รบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นอาคารทีไ่มไ่ดส้รา้งใหม ่หรอือาคารทีไ่มไ่ดรั้บ
อนุญาตใหก้อ่สรา้งเป็นโรงงาน) 

- 

14) 
 

แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ ัง้โรงงาน  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

15) 
 

แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสรา้งภายในบรเิวณโรงงาน มกีารลงนาม
รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสาร
โดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

16) 
 

แบบแปลนอาคารโรงงาน ขนาดถกูตอ้งตามมาตราสว่นมกีารลง
นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพี วศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

17) 
 

แผนผงัแสดงการตดิต ัง้เครือ่งจกัร ขนาดถกูตอ้งตามมาตราสว่น
พรอ้มรายละเอยีดของเครือ่งจกัรแตล่ะเครือ่ง มกีารลงนามรบัรอง
โดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

18) 
 

รายละเอยีดข ัน้ตอนกระบวนการผลติ พรอ้มแสดงจดุทีเ่กดิปญัหา
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่น า้เสยี อากาศเสยี และมลพษิอืน่ๆ ม ี
การลงนามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและ
รบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

19) 
 

รายละเอยีดชนดิ วธิกีารก าจดั จดัเก็บและป้องกนัเหตเุดอืดรอ้น
ร าคาญ ความเสยีหายอนัตราย และการควบคมุกากอตุสาหกรรม 
มกีารลงนามรบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

20) 

 

เอกสารเกีย่วกบัการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนตามที่

กระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ต ัง้แต ่0 แตไ่มถ่งึ 5 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

2) ต ัง้แต ่5 แตไ่มถ่งึ 20 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

3) ต ัง้แต ่20 แตไ่มถ่งึ 50 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 450 บาท 
  

4) ต ัง้แต ่50 แตไ่มถ่งึ 100 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 900 บาท 
  

5) ต ัง้แต ่100 แตไ่มถ่งึ 200 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  

6) ต ัง้แต ่200 แตไ่มถ่งึ 300 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,100 บาท 
  

7) ต ัง้แต ่300 แตไ่มถ่งึ 400 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,700 บาท 
  

8) ต ัง้แต ่400 แตไ่มถ่งึ 500 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,600 บาท 
 

9) ต ัง้แต ่500 แตไ่มถ่งึ 600 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาท 
  

10) ต ัง้แต ่600 แตไ่มถ่งึ 700 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,400 บาท 
  

11) ต ัง้แต ่700 แตไ่มถ่งึ 800 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 6,600 บาท 
  

12) ต ัง้แต ่800 แตไ่มถ่งึ 900 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 7,800 บาท 
  

13) ต ัง้แต ่900 แตไ่มถ่งึ 1,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
  

14) ต ัง้แต ่1,000 แตไ่มถ่งึ 2,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10,500 บาท 
  

15) ต ัง้แต ่2,000 แตไ่มถ่งึ 3,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 
  

16) ต ัง้แต ่3,000 แตไ่มถ่งึ 4,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 13,500 บาท 
  

17) ต ัง้แต ่4,000 แตไ่มถ่งึ 5,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  

18) ต ัง้แต ่5,000 แตไ่มถ่งึ 6,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 16,500 บาท 
  

19) ต ัง้แต ่6,000 ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 
  

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส 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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 (รง.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

ชือ่กระบวนงาน: การแจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีต่อ่เนื่องจากหน่วยงานอืน่ 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. โรงงาน 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 20/07/2015 01:07 การแจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 

เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


