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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2  18/05/2015 

10:27  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ต.ปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 

โทร.032-591218 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน   

พ.ศ. 2535เปนโรงงานท่ีต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 

มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถกูตองที่ต้ังสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของ

โรงงานตองถกูตองตามหลักเกณฑและเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่2 พ.ศ. 2535 ออกตามความ
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ในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไมขัดกฎหมายอ่ืนทีก่ําหนดหามต้ังโรงงานจําพวกที ่2                                    

หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/

เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึความบกพรองและรายการเอกสาร/

หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการ

แกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา             

** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว  ** ข้ันตอนการ

ดําเนนิงานตามคูมือจะเร่ิมนบัระยะเวลาต้ังแตเจาหนาทีต่รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว  **ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันทีพ่ิจารณา  

แลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบกิจการโรงงาน

จําพวกที่ 2 ยืน่ใบแจง

(แบบร.ง.1) พรอมเอกสาร

หลักฐานประกอบเจาหนาที่

ผูรับคําขอตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
 

2 ชั่วโมง - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, 

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด, 

กรุงเทพมหานคร, 

เมืองพทัยาและ

เทศบาล) 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีที่ 1 สามารถรับแจงได

พนกังานเจาหนาที่เมื่อไดรับ

ใบแจงและพิจารณาวาเปน

โรงงานจําพวกที่ 2 แลว

ดําเนนิการ 

ออกใบรับแจง( ร.ง. 2)  

กรณีที่ 2 ไมสามารถรับแจง

ไดใหจัดทําหนงัสือไมรับ

แจงการประกอบกิจการ

3 ชั่วโมง - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, 

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด, 

กรุงเทพมหานคร, 

เมืองพทัยาและ

เทศบาล) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

โรงงานจําพวกที่ 2  

 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

กรณีที่ 1สามารถรับแจงได

พนกังานเจาหนาที่ลงนาม

ในใบรับแจงประกอบ

กิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ( 

ร.ง.2) และเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมรายปกอนสง

มอบใบรับแจงให

ผูประกอบการกรณีที่ 2 ไม

สามารถรับแจงไดให

พนกังานเจาหนาที่ลงนาม

หนงัสือไมรับแจงการ

ประกอบกิจการโรงงาน

จําพวกที่ 2 และแจงผลการ

พิจารณา 

 
 

2 ชั่วโมง - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, 

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด, 

กรุงเทพมหานคร, 

เมืองพทัยาและ

เทศบาล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 2 ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 

เดือนมีการลงนาม

รับรองเอกสาร
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และประทับตรา

บริษัทโดย

ผูประกอบการทุก

หนา) 

2) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (และทะเบียนบาน

หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

ของผูแทนนิติ

บุคคล 

มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทับตรา

บริษัทโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

) 

3) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (และทะเบียนบาน

หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

ของผูประกอบการ 

มีการลงนาม

รับรองเอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

) 

4) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (หรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณี
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคลตางดาว) 

ของผูมอบอํานาจ) 

5) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ของผูมอบ

อํานาจ) 

6) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (หรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

ของผูรับมอบ

อํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ของผูรับมอบ

อํานาจ) 

8) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ของพยาน 2 คน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอรมใบ

แจงการประกอบ

กิจการโรงงาน

จําพวกที่ 2 

(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบับ (มีการลงลายมือ

ชื่อของ

ผูประกอบการหรือ

ผูรับมอบอํานาจ

ทุกหนา 

หามถายสําเนา

ลายมือชื่อ 

) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบับ (พรอมติดอากร

แสตมป 

มีการลงนาม

รับรองการลงนาม
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองเอกสาร

และประทับตรา

บริษัทโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

) 

3) 

ใบอนุญาต

กอสรางอาคารมี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

โดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยูในเขต

ควบคุมอาคาร) 

4) 

 แบบ

รายการกอสราง

อาคารโรงงานมี

การลงนาม

รับรองโดยผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

และรับรอง

เอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยูนอกเขต

ควบคุมอาคาร) 

5) 

 เอกสาร

การตรวจสอบ

รับรองความ

มั่นคงแข็งแรง

และความ

- 1 1 ฉบับ (กรณีเปนอาคารที่

ไมไดสรางใหม

หรืออาคารที่ไมได

รับอนุญาตให

กอสรางเปน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปลอดภัยของ

อาคารจากผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

และรับรอง

เอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

โรงงาน) 

6) 

 แผนที่

แสดงบริเวณที่ต้ัง

โรงงาน 

- 1 1 ฉบับ - 

7) 

แผนผังแสดงสิ่ง

ปลูกสรางภายใน

บริเวณโรงงานมี

การลงนาม

รับรองโดยผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

และรับรอง

เอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

- 1 1 ฉบับ - 

8) 

แบบแปลน

อาคารโรงงาน

ขนาดถูกตอง

ตามมาตราสวน

มีการลงนาม

รับรองโดยผู

ประกอบวิชาชพี

- 1 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม

และรับรอง

เอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

9) 

 แผนผัง

แสดงการติดต้ัง

เคร่ืองจักรขนาด

ถูกตองตาม

มาตราสวนพรอม

รายละเอียดของ

เคร่ืองจักรแตละ

เคร่ืองมีการลง

นามรับรองโดยผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

และรับรอง

เอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

- 1 1 ฉบับ - 

10) 

รายละเอียด

ข้ันตอน

กระบวนการผลิต

พรอมแสดงจุดที่

เกิดปญหา

ทางดาน

ส่ิงแวดลอมไดแก

น้ําเสียอากาศ

เสียและมลพษิ

- 1 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อ่ืนๆมีการลงนาม

รับรองโดยผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

และรับรอง

เอกสารโดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

11) 

รายละเอียดชนิด

วิธีการกําจัด

จัดเก็บและ

ปองกนัเหตุ

เดือดรอนรําคาญ

ความเสียหาย

อันตรายและการ

ควบคุมกาก

อุตสาหกรรมมี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

โดย

ผูประกอบการทุก

หนา 

- 1 1 ฉบับ - 

12) 

เอกสารเกีย่วกบั

การรับฟงความ

คิดเห็นของ

ประชาชนตามที่

กระทรวง

อุตสาหกรรม

กําหนด 

- 0 2 ฉบับ - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) ต้ังแต 0 แตไมถึง 5 

คาธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 

2) ต้ังแต 5 แตไมถึง 20 
คาธรรมเนียม300 บาท 

หมายเหตุ - 

3) ต้ังแต 20 แตไมถึง 50 
คาธรรมเนียม450 บาท 

หมายเหตุ - 

4) ต้ังแต 50 แตไมถึง 100 
คาธรรมเนียม900 บาท 

หมายเหตุ - 

5) ต้ังแต 100 แตไมถึง 200 
คาธรรมเนียม1,500 บาท 

หมายเหตุ - 

6) ต้ังแต 200 แตไมถึง 300 
คาธรรมเนียม2,100 บาท 

หมายเหตุ - 

7) ต้ังแต 300 แตไมถึง 400 
คาธรรมเนียม2,700 บาท 

หมายเหตุ - 

8) ต้ังแต 400 แตไมถึง 500 
คาธรรมเนียม3,600 บาท 

หมายเหตุ - 

9) ต้ังแต 500 แตไมถึง 600 
คาธรรมเนียม4,500 บาท 

หมายเหตุ - 

10) ต้ังแต 600 แตไมถึง 700 
คาธรรมเนียม5,400 บาท 

หมายเหตุ - 
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11) ต้ังแต 700 แตไมถึง 800 
คาธรรมเนียม6,600 บาท 

หมายเหตุ - 

12) ต้ังแต 800 แตไมถึง 900 
คาธรรมเนียม7,800 บาท 

หมายเหตุ - 

13) ต้ังแต 900 แตไมถึง 1,000 
คาธรรมเนียม9,000 บาท 

หมายเหตุ - 

14) ต้ังแต 1,000 แตไมถึง 2,000 
คาธรรมเนียม10,500 บาท 

หมายเหตุ - 

15) ต้ังแต 2,000 แตไมถึง 3,000 
คาธรรมเนียม12,000 บาท 

หมายเหตุ - 

16) ต้ังแต 3,000 แตไมถึง 4,000 
คาธรรมเนียม13,500 บาท 

หมายเหตุ - 

17) ต้ังแต 4,000 แตไมถึง 5,000 
คาธรรมเนียม15,000 บาท 

หมายเหตุ - 

18) ต้ังแต 5,000 แตไมถึง 6,000 
คาธรรมเนียม16,500 บาท 

หมายเหตุ - 

19) ต้ังแต 6,000 ขึ้นไป 
คาธรรมเนียม18,000 บาท 

หมายเหตุ - 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที ่6 แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวกีรุงเทพฯ 

10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 

หมายเหตุ- 
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2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาลตูปณ. 1111 ปณ.ทาํเนยีบรัฐบาลกรุงเทพฯ 

10302 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต www.1111.go.th 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทสายดวนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 

หมายเหตุ- 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรม 

หมายเหตุ- 

6) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

7) ชองทางการรองเรียน ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรมใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที ่2 (รง.1) 

- 
19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวณาปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  

 
 

 
 


