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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ�งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต�อเนื่องจากหน�วยงานอ่ืน  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ�ง  
5. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด�านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนกลาง, ส�วนภูมิภาค, ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 1 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การแจ�งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2  

18/05/2015 10.27  
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานท่ีให�บริการ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองช�าง) /ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป<ดให�บริการ เป?ดให�บริการวันจันทรAถึงวันศุกรA (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12.  หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   เปFนผู�ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามบัญชีท�ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535 
   เปFนโรงงานท่ีต้ังอยู�นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30  มีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ�วนถูกต�องท่ีต้ังสภาพแวดล�อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน    
ต�องถูกต�องตามหลักเกณฑAและเปFนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และไม�ขัดกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดห�ามต้ังโรงงานจําพวกท่ี 2                                       
   หมายเหตุ  ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนและไม�อาจ
แก�ไข/เพ่ิมเติมได�ในขณะนั้นผู�รับคําขอและผู�ยื่นคําขอจะต�องลงนามบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสาร/
หลักฐานร�วมกันพร�อมกําหนดระยะเวลาให�ผู�ยื่นคําขอดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมหากผู�ยื่นคําขอไม�ดําเนินการ
แก�ไข/เพ่ิมเติมได�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู�รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา                             
                   ** พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู�ยื่น    
คําขอจะดําเนินการแก�ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ�วนตามบันทึกความบกพร�องนั้นเรียบร�อยแล�ว   
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                   ** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�ว   
                   ** ท้ังนี้จะแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต�วันท่ีพิจารณาแล�วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู�ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 ยื่นใบแจ�ง(แบบ
ร.ง.1) พร�อมเอกสาร
หลักฐานประกอบเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับคําขอตรวจสอบความ
ครบถ�วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

2 ชั่วโมง - (องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

2) การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ�งได�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเม่ือได�รับ
ใบแจ�งและพิจารณาว�าเปFน
โรงงานจําพวกท่ี 2 แล�ว
ดําเนินการ 
ออกใบรับแจ�ง( ร.ง. 2)  
กรณีท่ี 2 ไม�สามารถรับแจ�ง
ได�ให�จัดทําหนังสือไม�รับแจ�ง
การประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2  
 
 

3 ชั่วโมง - (องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ 
 

กรณีท่ี 1สามารถรับแจ�งได�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีลงนาม
ในใบรับแจ�งประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกท่ี 2  
( ร.ง.2) และเรียกเก็บ
ค�าธรรมเนียมรายปMก�อนส�ง
มอบใบรับแจ�งให�
ผู�ประกอบการกรณีท่ี 2 ไม�
สามารถรับแจ�งได�ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีลงนาม

2 ชั่วโมง - (องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หนังสือไม�รับแจ�งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 และแจ�งผลการ
พิจารณา 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 2 ฉบับ (ออกไว�ไม�เกิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า) 

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (และทะเบียนบ�าน
หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลต�างด�าว) 
ของผู�แทนนิติบุคคล 
มีการ ลงนามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า) 

3) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (และทะเบียนบ�าน
หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลต�างด�าว) 
ของผู�ประกอบการ 
มีการลงนามรับรอง
เอกสารโดย
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู�ประกอบการทุก
หน�า) 

4) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลต�างด�าว) 
ของผู�มอบอํานาจ) 

5) สําเนาทะเบียน
บ�าน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของผู�มอบอํานาจ) 

6) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลต�างด�าว) 
ของผู�รับมอบอํานาจ) 

7) สําเนาทะเบียน
บ�าน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของผู�รับมอบอํานาจ) 

8) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของพยาน 2 คน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบฟอรAมใบแจ�ง
การประกอบ
กิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 
(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบับ (มีการลงลายมือชื่อของ
ผู�ประกอบการหรือ 
ผู�รับมอบอํานาจ     
ทุกหน�าห�ามถ�ายสําเนา  
ลายมือชื่อ) 

2) หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 1 ฉบับ (พร�อมติดอากรแสตมปP 
มีการลงนามรับรอง
การลงนามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดย
ผู�ประกอบการทุกหน�า) 

3) ใบอนุญาต
ก�อสร�างอาคารมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยู�ในเขตควบคุม
อาคาร) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) แบบรายการ
ก�อสร�างอาคาร
โรงงานมีการลง
นามรับรองโดยผู�
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยู�นอกเขต
ควบคุมอาคาร) 

5) เอกสารการ
ตรวจสอบรับรอง
ความม่ันคง
แข็งแรงและความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู�
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 1 1 ฉบับ (กรณีเปFนอาคารท่ีไม�ได�
สร�างใหม�หรืออาคารท่ี
ไม�ได�รับอนุญาตให�
ก�อสร�างเปFนโรงงาน) 

6) แผนท่ีแสดง
บริเวณท่ีตั้ง
โรงงาน 

- 1 1 ฉบับ - 

7) แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร�างภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนามรับรอง
โดยผู�ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 1 1 ฉบับ - 



 �� 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) แบบแปลนอาคาร
โรงงานขนาด
ถูกต�องตาม
มาตราส�วนมีการ
ลงนามรับรองโดย
ผู�ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 1 1 ฉบับ - 

9) แผนผังแสดงการ
ติดต้ังเครื่องจักร
ขนาดถูกต�องตาม
มาตราส�วนพร�อม
รายละเอียดของ
เครื่องจักรแต�ละ
เครื่องมีการลง
นามรับรองโดยผู�
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 1 1 ฉบับ - 

10) รายละเอียด
ข้ันตอน
กระบวนการผลิต
พร�อมแสดงจุดท่ี
เกิดปRญหา
ทางด�าน
สิ่งแวดล�อมได�แก�
น้ําเสียอากาศเสีย
และมลพิษอ่ืนๆมี
การลงนามรับรอง
โดยผู�ประกอบ

- 1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

11) รายละเอียดชนิด
วิธีการกําจัด
จัดเก็บและ
ปTองกันเหตุ
เดือดร�อนรําคาญ
ความเสียหาย
อันตรายและการ
ควบคุมกาก
อุตสาหกรรมมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู�ประกอบการทุก
หน�า 

- 1 1 ฉบับ - 

12) เอกสารเก่ียวกับ
การรับฟRงความ
คิดเห็นของ
ประชาชนตามท่ี
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กําหนด 

- 0 2 ฉบับ - 

 
 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
1) ตั้งแต� 0 แต�ไม�ถึง 5 

ค�าธรรมเนียม 150 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ตั้งแต� 5 แต�ไม�ถึง 20 
ค�าธรรมเนียม 300 บาท 
หมายเหตุ - 



 �	 

3) ตั้งแต� 20 แต�ไม�ถึง 50 
ค�าธรรมเนียม 450 บาท 
หมายเหตุ - 

4) ตั้งแต� 50 แต�ไม�ถึง 100 
ค�าธรรมเนียม 900 บาท 
หมายเหตุ - 

5) ตั้งแต� 100 แต�ไม�ถึง 200 
ค�าธรรมเนียม 1,500 บาท 
หมายเหตุ - 

6) ตั้งแต� 200 แต�ไม�ถึง 300 
ค�าธรรมเนียม 2,100 บาท 
หมายเหตุ - 

7) ตั้งแต� 300 แต�ไม�ถึง 400 
ค�าธรรมเนียม 2,700 บาท 
หมายเหตุ - 

8) ตั้งแต� 400 แต�ไม�ถึง 500 
ค�าธรรมเนียม 3,600 บาท 
หมายเหตุ - 

9) ตั้งแต� 500 แต�ไม�ถึง 600 
ค�าธรรมเนียม 4,500 บาท 
หมายเหตุ - 

10) ตั้งแต� 600 แต�ไม�ถึง 700 
ค�าธรรมเนียม 5,400 บาท 
หมายเหตุ - 

11) ตั้งแต� 700 แต�ไม�ถึง 800 
ค�าธรรมเนียม 6,600 บาท 
หมายเหตุ - 

12) ตั้งแต� 800 แต�ไม�ถึง 900 
ค�าธรรมเนียม 7,800 บาท 
หมายเหตุ – 

13) ตั้งแต� 900 แต�ไม�ถึง 1,000 
ค�าธรรมเนียม 9,000 บาท 
หมายเหตุ - 

14) ตั้งแต� 1,000 แต�ไม�ถึง 2,000 
ค�าธรรมเนียม 10,500 บาท 
หมายเหตุ - 

15) ตั้งแต� 2,000 แต�ไม�ถึง 3,000 
ค�าธรรมเนียม 12,000 บาท 
หมายเหตุ - 



 �
 

16) ตั้งแต� 3,000 แต�ไม�ถึง 4,000 
ค�าธรรมเนียม 13,500 บาท 
หมายเหตุ - 

17) ตั้งแต� 4,000 แต�ไม�ถึง 5,000 
ค�าธรรมเนียม 15,000 บาท 
หมายเหตุ - 

18) ตั้งแต� 5,000 แต�ไม�ถึง 6,000 
ค�าธรรมเนียม 16,500 บาท 
หมายเหตุ - 

19) ตั้งแต� 6,000 ข้ึนไป 
ค�าธรรมเนียม 18,000 บาท 
หมายเหตุ - 

 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง  

หมายเหตุ- โทรศัพทA : 032-744241 , 081-8575350 นายกเทศมนตรีตําบลบ�านฆ�อง  
087-1614389  ปลัดเทศบาลฯ  

2) ช�องทางการร�องเรียน  เว็บไซคA http://www.baankhong.go.th 
หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย�างแบบฟอร?ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบฟอรAมใบแจ�งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.1) 

 
 

19. หมายเหตุ 
      - 
 
 

 
 

 

วันท่ีพิมพ?  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษAพงศA 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  


