
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้เร ิม่ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยากระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

 

 เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 2 ตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงานพ .ศ. 2535 

 เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 

 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถกูตอ้ง  

 ทีต่ัง้สภาพแวดลอ้มลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเป็นไปตามทีก่ าหนด

ในกฎกระทรวงฉบบัที ่2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงานพ .ศ. 2535 และไมข่ดักฎหมายอืน่ทีก่ าหนดหา้มตัง้

โรงงานจ าพวกที ่2                                                                                                                                          

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลา

ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา                             ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยัง

ไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่อง

นัน้เรยีบรอ้ยแลว้                              ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้                                                                       **ทัง้นีจ้ะแจง้ผล

การพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาลต าบลบา้นต ๊า  

เลขที ่5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัท/์โทรสาร  0-5488-8345,0-5488-8346)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :1 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ยืน่ใบแจง้(แบบร.ง.1) 

พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ  

(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า )) 

2 ชัว่โมง เทศบาลต าบลบา้นต ๊า

อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 
 

2) การพจิารณา 

กรณีที ่1 สามารถรับแจง้ไดพ้นักงานเจา้หนา้ทีเ่มือ่ไดรั้บใบแจง้
และพจิารณาวา่เป็นโรงงานจ าพวกที ่2 แลว้ด าเนนิการ 

ออกใบรับแจง้( ร.ง. 2)  กรณีที ่2 ไมส่ามารถรับแจง้ไดใ้หจ้ัดท า
หนังสอืไมรั่บแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2  

 

(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า )) 

3 ชัว่โมง เทศบาลต าบลบา้นต ๊า

อ าเภอเมอืงพะเยา
จังหวดัพะเยา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

กรณีที ่1สามารถรับแจง้ไดพ้นักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบรับ
แจง้ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ( ร.ง.2) และเรยีกเก็บ

2 ชัว่โมง เทศบาลต าบลบา้นต ๊า

อ าเภอเมอืงพะเยา
จังหวดัพะเยา 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

คา่ธรรมเนยีมรายปีกอ่นสง่มอบใบรับแจง้ใหผู้ป้ระกอบการกรณีที ่

2 ไมส่ามารถรับแจง้ไดใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ทีล่งนามหนังสอืไม่
รับแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และแจง้ผลการ

พจิารณา 
 

(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า )) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 (ร.ง.1) 

ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(มกีารลงลายมอืชือ่ของผูป้ระกอบการหรอืผูรั้บมอบอ านาจทกุ

หนา้ 
หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่ 

) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืนมกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทบัตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ ) 

- 

3) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ(และทะเบยีนบา้นหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูแ้ทนนติบิคุคล 

มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุ
หนา้ 

) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 
หมายเหตุ(และทะเบยีนบา้นหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 

ของผูป้ระกอบการ 

มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้  
) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
มกีารลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดย

ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
) 

- 

6) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูม้อบ

อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

8) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 
หมายเหตุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารมกีารลงนามรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีอยูใ่นเขตควบคมุอาคาร) 

- 

12) 
 

 แบบรายการกอ่สรา้งอาคารโรงงานมกีารลงนามรบัรอง
โดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสารโดย

ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีอยูน่อกเขตควบคมุอาคาร) 

- 

13) 
 

 เอกสารการตรวจสอบรบัรองความม ัน่คงแข็งแรงและความ
ปลอดภยัของอาคารจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและ

รบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีเป็นอาคารทีไ่มไ่ดส้รา้งใหมห่รอือาคารทีไ่มไ่ดรั้บ

อนุญาตใหก้อ่สรา้งเป็นโรงงาน) 

- 

14) 
 

 แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ ัง้โรงงาน  
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

15) 

 

แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสรา้งภายในบรเิวณโรงงานมกีารลงนาม

รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสาร

โดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

16) 

 

แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดถกูตอ้งตามมาตราสว่นมกีารลง

นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

17) 
 

 แผนผงัแสดงการตดิต ัง้เครือ่งจกัรขนาดถกูตอ้งตาม
มาตราสว่นพรอ้มรายละเอยีดของเครือ่งจกัรแตล่ะเครือ่งมกีารลง

นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

18) 
 

รายละเอยีดข ัน้ตอนกระบวนการผลติพรอ้มแสดงจดุทีเ่กดิปญัหา
ทางดา้นสิง่แวดลอ้มไดแ้กน่ า้เสยีอากาศเสยีและมลพษิอืน่ๆมกีาร

ลงนามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง

เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

19) 

 

รายละเอยีดชนดิวธิกีารก าจดัจดัเก็บและป้องกนัเหตเุดอืดรอ้น

ร าคาญความเสยีหายอนัตรายและการควบคมุกากอุตสาหกรรมมี
การลงนามรบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

20) 
 

เอกสารเกีย่วกบัการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

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 
 

 

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 

 
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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 าบลบา้นต ๊า 

(หมายเหต:ุ (1.ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.bantamlocal.go.th) 

2.ทางโทรศพัท ์(0-5488-8345,0-5488-8346) 
3.ทางไปรษณีย ์(5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000) 

4.รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
5.ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของเทศบาลต าบลบา้นต ๊า ) 

)) 

2) ผูว้า่ราชการจังหวดัพะเยา 
(หมายเหต:ุ (ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัพะเยาชัน้ 1 ศาลากลางจังหวดัพะเยาถ.พหลโยธนิต.บา้นตอ๋มอ.เมอืงจ.พะเยา 
56000 
โทร 0-5444-9601 ตอ่ 26788 หรอืสายดว่นศนูยด์ ารงธรรม 1567 

)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 (รง.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโรงงานอตุสาหกรรมกรมโรงงานอตุสาหกรรมกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีต่อ่เนือ่งจากหน่วยงานอืน่  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พ.ร.บ.โรงงานพ.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 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


