
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจ
พิจารณาได้ในขณะที่รับใบแจ้ง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากท่ีได้รับใบแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะมี
ค าสั่งไม่ออกใบรับแจ้งให้ 
 ผู้แจ้งต้องเป็นผู้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดเรียบร้อย
แล้ว และต้องยื่นใบแจ้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นผลประโยชน์ยกเว้นโรงงานที่เป็นโครงการ
ของรัฐที่ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นผลประโยชน์แล้วหรือโรงงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือโรงงานที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เรียบร้อย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
http://www.mnre.go.th) 
 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 053-854380/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 วัน 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ท าเล
ที่ตั้งโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และการป้องกันมลพิษ หรือ
เหตุเดือดร้อนร าคาญ และพิจารณาการเป็นโรงงานจ าพวกที่ 
2 
(หมายเหตุ: -)  

4 ชั่วโมง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาลงนามในใบรับแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง.2) และแจ้งผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (- ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น
นิติบุคคล) - ของผู้มอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ - ของพยาน 2 คน - 
ของเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน มีการลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว 
- มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมการกงสุล 

3) 
 

ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
- มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (- ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นค าขอ และลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหน้า 
– โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการ
โรงงาน (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีไม่อาจมอบฉบับจริงได้ ต้องเอาฉบับจริงมาให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และมอบส าเนาที่มีการลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6) 
 

ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (ร.ง.1) 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือยินยอมให้ตั้งโรงงานในที่ดิน กรณีเป็นที่ดินเอกชนและผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

8) 
 

หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะจากหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลที่ดินตามกฎหมาย กรณีเป็นที่ดินที่
มิใช่ของเอกชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

9) 
 

แผนผังรวมโฉนดที่ดินที่มีค ารับรองจากส านักงานที่ดินท้องท่ี กรณี
ใช้ที่ดินตั้งโรงงานตั้งแต่ 2 แปลงขึ้นไป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 2 ฉบับ 

กรมท่ีดิน 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

10) 
 

หนังสือรับรองการออกแบบ หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร/รื้อ
ถอน/ดัดแปลง กรณีอาคารใหม่และอยู่ในเขตควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองการออกแบบ กรณีอาคารใหม่และอยู่นอกเขต
ควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

12) 
 

หนังสือรับรองความม่ันคงแข็งแรง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง กรณีอาคารเดิมและอยู่ในเขตควบคุม
อาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองความม่ันคงแข็งแรง กรณีอาคารเดิมและอยู่นอกเขต
ควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

14) 
 

แผนที่แสดงบริเวณโดยรอบที่ตั้งโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
ใกล้เคียง ในระยะห่าง 100 เมตร ถ้ามีสาธารณสถาน เช่น วัด 
โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ ให้ระบุด้วย 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

15) 
 

แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและ
ถูกต้องตามมาตราส่วน 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ซึ่งสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน มีการลงนามโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า) 

- 

16) 
 

แบบแปลนอาคารโรงงานที่ถูกต้องตามมาตราส่วน 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- มาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน - 
มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อม
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และลงนามโดยผู้
ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

17) 
 

แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และลงนามโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

18) 
 

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิต พร้อมแสดงจุดที่เกิดปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

19) 
 

รายละเอียด ชนิด วิธีการก าจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ความเสียหาย อันตรายและการควบคุมกากอุตสาหกรรม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 0  แรงม้า แต่ไม่ถึง 5  แรงม้า 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 150 บาท 
  
 

2) ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 20 แรงม้า 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
  
 

3) ขนาดก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ 20 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 450 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด http://www.industry.go.th/ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567 E-Mail: damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

4) - เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายด่วนท าเนียบรัฐบาล 
1111 บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทรศัพท์ 0 2283 1271 - 
84  โทรสาร 0 2283 1286 - 7 - ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์  กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู้ 
ปณ.1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์) -
 http://www.1111.go.th/form.aspx 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 053-854380 
(หมายเหตุ: -)  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (ร.ง.1) 

(หมายเหตุ: -)  
2) หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

(หมายเหตุ: -)  
 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ส่วนภูมิภาค)  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 11  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 11 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 16:26 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


