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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจาํพวกที่ 2 (ส่วนภมิูภาค) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (สว่นภมูิภาค) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 11 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัโิรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 11  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 1วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 10:36  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการเทศบาลตําบลแม่ใจอําเภอแม่ใจจงัหวดัพะเยา 240 หมู่ 1 ตําบลแม่ใจอําเภอแม่ใจจงัหวดั
พะเยา 56130 โทรศพัท์ 054 - 499040   www.maejai.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 
น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 แห่งพระราชบญัญตัโิรงงานพ.ศ. 2535 
 เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัิ
โรงงานพ.ศ. 2535 
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 มีเอกสารประกอบการพิจารณาถกูต้องครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยความถกูต้องของเอกสารหากไมอ่าจ
พิจารณาได้ในขณะท่ีรับใบแจ้งสํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาภายหลงัจากท่ีได้รับใบแจ้ง
ครบถ้วนแล้วกรณีท่ีความไมถ่กูต้องของเอกสารท่ีตรวจพบในภายหลงัเป็นเหตท่ีุไมอ่าจรับแจ้งได้พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะมี
คําสัง่ไมอ่อกใบรับแจ้งให้ 
 ผู้แจ้งต้องเป็นผู้ผา่นกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมกําหนดเรียบร้อยแล้ว
และต้องย่ืนใบแจ้งภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีสิน้สดุการรับฟังความคดิเห็นผลประโยชน์ยกเว้นโรงงานท่ีเป็นโครงการของ
รัฐท่ีได้ดําเนินการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับฟังความคดิเห็นผลประโยชน์แล้วหรือโรงงานท่ีได้รับ
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) หรือโรงงานท่ีได้ดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) เรียบร้อย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
http://www.mnre.go.th) 
 ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตพ่นกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อสําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
 

2 ชัว่โมง เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสารทําเลท่ีตัง้โรงงาน
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และการ
ป้องกนัมลพษิหรือเหตุ
เดือดร้อนรําคาญและ
พิจารณาการเป็นโรงงาน
จําพวกท่ี 2 
 

4 ชัว่โมง เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ลงนามในใบรับแจ้ง

2 ชัว่โมง เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 (ร.ง.2) และแจ้ง
ผลให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ใจจงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (- ของผู้ขอ
อนญุาต/ผู้แทนนิติ
บคุคล (กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคล) - ของผู้
มอบอํานาจ/ผู้ รับ
มอบอํานาจ - ของ
พยาน 2 คน - ของ
เจ้าของท่ีดนิกรณี
ผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดนิมีการ
ลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้องโดย
ผู้ขออนญุาตทกุ
หน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หนงัสือเดนิทาง กรมการกงสลุ 0 3 ฉบบั (- กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็น
บคุคลตา่งด้าว 
- มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

3) 

ใบสําคญัการ
เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (- กรณีมีการ
เปล่ียนช่ือตวัหรือ
ช่ือสกลุ 
- มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 3 ฉบบั (- ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 
3 เดือนนบัจาก
วนัท่ีย่ืนคําขอและ
ลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้องโดย
ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคล
ตามหนงัสือรับรอง
ทกุหน้า 
–โดยต้องมี
วตัถปุระสงค์ของ
นิตบิคุคลตรงกบั
ประเภทของ
กิจการโรงงาน 
(กรณีผู้แจ้งเป็นนิติ
บคุคล)) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ
อํานาจพร้อมตดิ
อากรแสตมป์ 
(ถ้ามี) 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

1 2 ชดุ (กรณีไมอ่าจมอบ
ฉบบัจริงได้ต้องเอา
ฉบบัจริงมาให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและมอบ
สําเนาท่ีมีการลง
นามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

2) 

ใบแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกท่ี 
2 (ร.ง.1) 

- 3 0 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือยนิยอม
ให้ตัง้โรงงานใน
ท่ีดนิกรณีเป็น
ท่ีดนิเอกชนและผู้
ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดนิ 

- 1 2 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

4) 

หนงัสืออนญุาต
ให้ใช้ประโยชน์ใน
พืน้ท่ีสาธารณะ
จากหนว่ยงานท่ี
มีอํานาจหน้าท่ี
ในการกํากบัดแูล
ท่ีดนิตาม
กฎหมายกรณี
เป็นท่ีดนิท่ีมิใช่
ของเอกชน 

กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

1 2 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

แผนผงัรวมโฉนด
ท่ีดนิท่ีมีคํา
รับรองจาก
สํานกังานท่ีดนิ
ท้องท่ีกรณีใช้
ท่ีดนิตัง้โรงงาน
ตัง้แต ่2 แปลงขึน้
ไป 

กรมท่ีดนิ 1 2 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

6) 

หนงัสือรับรอง
การออกแบบหรือ
ใบอนญุาตปลกู
สร้างอาคาร/รือ้
ถอน/ดดัแปลง
กรณีอาคารใหม่
และอยูใ่นเขต
ควบคมุอาคาร 

- 0 3 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
พร้อมสําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

7) 

หนงัสือรับรอง
การออกแบบ
กรณีอาคารใหม่
และอยูน่อกเขต
ควบคมุอาคาร 

- 0 3 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
พร้อมสําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

หนงัสือรับรอง
ความมัน่คง
แข็งแรงหรือ
ใบอนญุาตปลกู
สร้างอาคาร/รือ้
ถอน/ดดัแปลง
กรณีอาคารเดมิ
และอยูใ่นเขต
ควบคมุอาคาร 

- 0 3 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
พร้อมสําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ความมัน่คง
แข็งแรงกรณี
อาคารเดมิและ
อยูน่อกเขต
ควบคมุอาคาร 

- 0 3 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
พร้อมสําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

10) 

แผนท่ีแสดง
บริเวณโดยรอบ
ท่ีตัง้โรงงานและ
สิง่ปลกูสร้างใน
พืน้ท่ีใกล้เคียงใน
ระยะหา่ง 100 
เมตรถ้ามี
สาธารณสถาน

- 3 0 ฉบบั (มีการลงนามโดยผู้
ขออนญุาตทกุ
หน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เช่นวดัโรงเรียน
หรือสถานท่ี
ราชการให้ระบุ
ด้วย 

11) 

แผนผงัแสดงสิง่
ปลกูสร้างภายใน
บริเวณโรงงาน
ขนาดเหมาะสม
และถกูต้องตาม
มาตราสว่น 

- 3 0 ฉบบั (ซึง่สามารถอา่นได้
อยา่งชดัเจนมีการ
ลงนามโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

12) 

แบบแปลน
อาคารโรงงานท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่น 

- 3 0 ฉบบั (- มาตราสว่นท่ี
เหมาะสมซึง่
สามารถอา่นได้
อยา่งชดัเจน - มี
การลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุพร้อม
สําเนาใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และลงนามโดยผู้
ขออนญุาตทกุ
หน้า) 

13) 

แผนผงัแสดงการ
ตดิตัง้เคร่ืองจกัร 

- 3 0 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
พร้อมสําเนา
ใบอนญุาต
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และลงนามโดยผู้
ขออนญุาตทกุ
หน้า) 

14) 

รายละเอียด
ขัน้ตอน
กระบวนการผลติ
พร้อมแสดงจดุท่ี
เกิดปัญหา
ทางด้าน
สิง่แวดล้อมได้แก่
นํา้เสียอากาศ
เสียและมลพษิ
อ่ืนๆ 

- 3 0 ฉบบั (มีการลงนามโดยผู้
ขออนญุาตทกุ
หน้า) 

15) 

รายละเอียดชนิด
วิธีการกําจดั
จดัเก็บและ
ป้องกนัเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ
ความเสียหาย
อนัตรายและการ
ควบคมุกาก
อตุสาหกรรม 

- 1 2 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ขนาดกาํลังเคร่ืองจักรตัง้แต่ 0  แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5  แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ขนาดกาํลังเคร่ืองจักรตัง้แต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 20 แรงม้า 
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ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) ขนาดกาํลังเคร่ืองจักรตัง้แต่ 20 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 50 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 240 หมู ่1 ตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จ

จงัหวดัพะเยา 56130 โทรศพัท์ 054 - 499040   www.maejai.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (ร.ง.1) 

- 
 

2) หนงัสือมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบญัญตัโิรงงานพ.ศ. 2535 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พมิพ์ 25/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จ

จงัหวดัพะเยาสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


