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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งเร่ิมประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกท่ี 2 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหน่วยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 1วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  18/05/2015 
10:27  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลท่ายาง 888 ถ.ท่ายาง-หนองบว้ย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 

โทรศพัท์ 032-463000-2 
โทรสาร 032-461546 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 มีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 
 ท่ีตัง้สภาพแวดล้อมลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไมข่ดักฎหมาย
อ่ืนท่ีก าหนดห้ามตัง้โรงงานจ าพวกท่ี 2                                                                                                                                          
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/
เพ่ิมเตมิได้ในขณะนัน้ผู้รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน
ร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา** พนกังานเจ้าหน้าท่ี
จะยงัไมพิ่จารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเตมิครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว   ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูม่ือจะเร่ิมนบัระยะเวลา
ตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูม่ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                            
**ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 ย่ืนใบแจ้ง
(แบบร.ง.1) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับค าขอตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 

2 ชัว่โมง - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน, 
ส านกังาน
อตุสาหกรรม
จงัหวดั, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

2) 
การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ้งได้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีเมื่อได้รับ
ใบแจ้งและพิจารณาวา่เป็น

3 ชัว่โมง - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน, 
ส านกังาน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

โรงงานจ าพวกท่ี 2 แล้ว
ด าเนินการ 
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)  
กรณีท่ี 2 ไมส่ามารถรับแจ้ง
ได้ให้จดัท าหนงัสือไมร่ับ
แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกท่ี 2  

อตุสาหกรรม
จงัหวดั, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

กรณีท่ี 1สามารถรับแจ้งได้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม
ในใบรับแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ( 
ร.ง.2) และเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปีก่อนสง่
มอบใบรับแจ้งให้
ผู้ประกอบการกรณีท่ี 2 ไม่
สามารถรับแจ้งได้ให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม
หนงัสือไมร่ับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 และแจ้งผลการ
พิจารณา 

2 ชัว่โมง - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน, 
ส านกังาน
อตุสาหกรรม
จงัหวดั, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 2 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้แทนนิติ
บคุคลมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า) 

3) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ประกอบการ 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบอ านาจ) 

5) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้มอบ
อ านาจ) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้รับมอบ
อ านาจ) 

7) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้รับมอบ
อ านาจ) 

8) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบ
แจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 
(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบบั (มีการลงลายมือ
ช่ือของ
ผู้ประกอบการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจ
ทกุหน้า 
ห้ามถ่ายส าเนา
ลายมือช่ือ) 

2) 
หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (พร้อมติดอากร
แสตมป์ 
มีการลงนาม



6/13 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รับรองการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

3) 

ใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคารมี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยูใ่นเขต
ควบคมุอาคาร) 

4) 

แบบรายการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงงานมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยูน่อกเขต
ควบคมุอาคาร) 

5) 

เอกสารการ
ตรวจสอบรับรอง
ความมัน่คง
แขง็แรงและ
ความปลอดภยั
ของอาคารจากผู้

- 1 1 ฉบบั (กรณีเป็นอาคารท่ี
ไมไ่ด้สร้างใหม่
หรืออาคารท่ีไมไ่ด้
รับอนญุาตให้
ก่อสร้างเป็น
โรงงาน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

6) 
แผนท่ีแสดง
บริเวณท่ีตัง้
โรงงาน 

- 1 1 ฉบบั - 

7) 

แผนผงัแสดงสิ่ง
ปลกูสร้างภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

8) 

แบบแปลน
อาคารโรงงาน
ขนาดถกูต้อง
ตามมาตราสว่น
มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง

- 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

9) 

แผนผงัแสดงการ
ติดตัง้เคร่ืองจกัร
ขนาดถกูต้อง
ตามมาตราสว่น
พร้อม
รายละเอียดของ
เคร่ืองจกัรแตล่ะ
เคร่ืองมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

10) 

รายละเอียด
ขัน้ตอน
กระบวนการผลิต
พร้อมแสดงจดุท่ี
เกิดปัญหา
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่
น า้เสียอากาศ
เสียและมลพิษ
อ่ืนๆมีการลงนาม
รับรองโดยผู้

- 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

11) 

รายละเอียดชนิด
วิธีการก าจดั
จดัเก็บและ
ป้องกนัเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ
ความเสียหาย
อนัตรายและการ
ควบคมุกาก
อตุสาหกรรมมี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

12) 

เอกสารเก่ียวกบั
การรับฟังความ
คิดเหน็ของ
ประชาชนตามท่ี
กระทรวง
อตุสาหกรรม
ก าหนด 

- 0 2 ฉบบั - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ตัง้แต่ 0 แต่ไม่ถงึ 5 

ค่ำธรรมเนียม150 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ตัง้แต่ 5 แต่ไม่ถงึ 20 
ค่ำธรรมเนียม300 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

3) ตัง้แต่ 20 แต่ไม่ถงึ 50 
ค่ำธรรมเนียม450 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

4) ตัง้แต่ 50 แต่ไม่ถงึ 100 
ค่ำธรรมเนียม900 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

5) ตัง้แต่ 100 แต่ไม่ถงึ 200 
ค่ำธรรมเนียม1,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

6) ตัง้แต่ 200 แต่ไม่ถงึ 300 
ค่ำธรรมเนียม2,100 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

7) ตัง้แต่ 300 แต่ไม่ถงึ 400 
ค่ำธรรมเนียม2,700 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

8) ตัง้แต่ 400 แต่ไม่ถงึ 500 
ค่ำธรรมเนียม3,600 บาท 
หมำยเหตุ - 



11/13 
 

9) ตัง้แต่ 500 แต่ไม่ถงึ 600 
ค่ำธรรมเนียม4,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

10) ตัง้แต่ 600 แต่ไม่ถงึ 700 
ค่ำธรรมเนียม5,400 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

11) ตัง้แต่ 700 แต่ไม่ถงึ 800 
ค่ำธรรมเนียม6,600 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

12) ตัง้แต่ 800 แต่ไม่ถงึ 900 
ค่ำธรรมเนียม7,800 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

13) ตัง้แต่ 900 แต่ไม่ถงึ 1,000 
ค่ำธรรมเนียม9,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

14) ตัง้แต่ 1,000 แต่ไม่ถงึ 2,000 
ค่ำธรรมเนียม10,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

15) ตัง้แต่ 2,000 แต่ไม่ถงึ 3,000 
ค่ำธรรมเนียม12,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

16) ตัง้แต่ 3,000 แต่ไม่ถงึ 4,000 
ค่ำธรรมเนียม13,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
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17) ตัง้แต่ 4,000 แต่ไม่ถงึ 5,000 
ค่ำธรรมเนียม15,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

18) ตัง้แต่ 5,000 แต่ไม่ถงึ 6,000 
ค่ำธรรมเนียม16,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

19) ตัง้แต่ 6,000 ขึน้ไป 
ค่ำธรรมเนียม18,000 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 

10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ท าเนียบรฐับาลตู้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนียบรฐับาลกรุงเทพฯ 

10302/โทรสายดว่นของรฐับาล 1111/www.1111.go.th  
3) 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่ายาง 
เลขท่ี  888 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 /โทรศพัท์ 032-463000-2 ตอ่ 117 
/www.thayang-phet.go.th 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (รง.1) 

- 
 
19. หมำยเหตุ 
- 
วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูม่ือบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย อริญชญา ผลศรัทธา  
อนุมัติโดย นฤมล กิจพ่วงสวุรรณ 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ระโหฐาน 
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