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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2  18/05/2015 

10:27  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 
2535 

2. เปนโรงงานท่ีตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง 
4. ท่ีตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลักเกณฑและเปนไปตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไมขัดกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดหามตั้งโรงงานจําพวกท่ี 2                                                                                                                                          
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หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา                              

** พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว                               

** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว                                                                        

**ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 ยื่นใบแจง
(แบบร.ง.1) พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบเจาหนาท่ี
ผูรับคําขอตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

2 ชั่วโมง เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 สามารถรับแจงได
พนักงานเจาหนาท่ีเม่ือไดรับ
ใบแจงและพิจารณาวาเปน
โรงงานจําพวกท่ี 2 แลว
ดําเนินการ 
ออกใบรับแจง( ร.ง. 2)  
กรณีท่ี 2 ไมสามารถรับแจง
ไดใหจัดทําหนังสือไมรับแจง
การประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2  

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

กรณีท่ี 1สามารถรับแจงได
พนักงานเจาหนาท่ีลงนามใน
ใบรับแจงประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกท่ี 2 ( ร.ง.2) 
และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
รายปกอนสงมอบใบรับแจง

2 ชั่วโมง เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, 
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใหผูประกอบการกรณีท่ี 2 
ไมสามารถรับแจงไดให
พนักงานเจาหนาท่ีลงนาม
หนังสือไมรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 และแจงผลการ
พิจารณา 

เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 2 ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 เดือนมี
การลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผูประกอบการ
ทุกหนา) 

2) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (และทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) ของ
ผูแทนนิติบุคคล 
มีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผูประกอบการ
ทุกหนา 
) 

3) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (และทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) ของ
ผูประกอบการ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มีการลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุกหนา 
) 

4) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลตางดาว) 
ของผูมอบอํานาจ) 

5) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของผูมอบอํานาจ) 

6) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลตางดาว) 
ของผูรับมอบอํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของผูรับมอบอํานาจ) 

8) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของพยาน 2 คน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอรมใบแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 (ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบับ (มีการลงลายมือชื่อ
ของผูประกอบการ
หรือผูรับมอบอํานาจ
ทุกหนา 
หามถายสําเนา
ลายมือชื่อ 
) 

2) 

หนังสือมอบอํานาจ - 1 1 ฉบับ (พรอมติดอากร
แสตมป มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูประกอบการทุก
หนา) 



5/8 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 
ใบอนุญาตกอสรางอาคารมี
การลงนามรับรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยูในเขต
ควบคุมอาคาร) 

4) 

 แบบรายการกอสราง
อาคารโรงงานมีการลงนาม
รับรองโดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุกหนา 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยูนอกเขต
ควบคุมอาคาร) 

5) 

 เอกสารการ
ตรวจสอบรับรองความ
ม่ันคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยของอาคารจากผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา 

- 1 1 ฉบับ (กรณีเปนอาคารท่ี
ไมไดสรางใหมหรือ
อาคารท่ีไมไดรับ
อนุญาตใหกอสราง
เปนโรงงาน) 

6) 
 แผนท่ีแสดงบริเวณ
ท่ีตั้งโรงงาน 

- 1 1 ฉบับ - 

7) 

แผนผังแสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณโรงงานมีการ
ลงนามรับรองโดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุกหนา 

- 1 1 ฉบับ - 

8) 

แบบแปลนอาคารโรงงาน
ขนาดถูกตองตามมาตรา
สวนมีการลงนามรับรองโดย
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา 

- 1 1 ฉบับ - 

9) 

 แผนผังแสดงการ
ติดตั้งเครื่องจักรขนาด
ถูกตองตามมาตราสวน
พรอมรายละเอียดของ
เครื่องจักรแตละเครื่องมีการ

- 1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลงนามรับรองโดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุกหนา 

10) 

รายละเอียดข้ันตอน
กระบวนการผลิตพรอม
แสดงจุดท่ีเกิดปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมไดแกน้ํา
เสียอากาศเสียและมลพิษ
อ่ืนๆมีการลงนามรับรองโดย
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรบัรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา 

- 1 1 ฉบับ - 

11) 

รายละเอียดชนิดวิธีการ
กําจัดจัดเก็บและปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญความ
เสียหายอันตรายและการ
ควบคุมกากอุตสาหกรรมมี
การลงนามรับรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา 

- 1 1 ฉบับ - 

12) 

เอกสารเก่ียวกับการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนด 

- 0 2 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ตั้งแต 0 แตไมถึง 5 

คาธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ตั้งแต 5 แตไมถึง 20 
คาธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 

3) ตั้งแต 20 แตไมถึง 50 
คาธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 
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4) ตั้งแต 50 แตไมถึง 100 
คาธรรมเนียม900 บาท 
หมายเหตุ - 

5) ตั้งแต 100 แตไมถึง 200 
คาธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ - 

6) ตั้งแต 200 แตไมถึง 300 
คาธรรมเนียม2,100 บาท 
หมายเหตุ - 

7) ตั้งแต 300 แตไมถึง 400 
คาธรรมเนียม2,700 บาท 
หมายเหตุ - 

8) ตั้งแต 400 แตไมถึง 500 
คาธรรมเนียม3,600 บาท 
หมายเหตุ - 

9) ตั้งแต 500 แตไมถึง 600 
คาธรรมเนียม4,500 บาท 
หมายเหตุ - 

10) ตั้งแต 600 แตไมถึง 700 
คาธรรมเนียม5,400 บาท 
หมายเหตุ - 

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

12) ตั้งแต 800 แตไมถึง 900 
คาธรรมเนียม7,800 บาท 
หมายเหตุ - 

13) ตั้งแต 900 แตไมถึง 1,000 
คาธรรมเนียม9,000 บาท 
หมายเหตุ - 

14) ตั้งแต 1,000 แตไมถึง 2,000 
คาธรรมเนียม10,500 บาท 
หมายเหตุ - 

15) ตั้งแต 2,000 แตไมถึง 3,000 
คาธรรมเนียม12,000 บาท 
หมายเหตุ - 

16) ตั้งแต 3,000 แตไมถึง 4,000 
คาธรรมเนียม13,500 บาท 
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หมายเหตุ - 
17) ตั้งแต 4,000 แตไมถึง 5,000 

คาธรรมเนียม15,000 บาท 
หมายเหตุ - 

18) ตั้งแต 5,000 แตไมถึง 6,000 
คาธรรมเนียม16,500 บาท 
หมายเหตุ - 

19) ตั้งแต 6,000 ข้ึนไป 
คาธรรมเนียม18,000 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 

2) ชองทางการรองเรียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรมใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.1) 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววารีภรณ เข็มออน 
อนุมัติโดย นายไชยยง นพคุณ 
เผยแพรโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววารีภรณ เข็มออน 

 
 


