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คู่มือส าหรับประชาชน ฉบับที่ 27 
 
 

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2  18/05/2015 

10:27  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ อาคารกองช่าง 

905 หมู่ที3่ ถนนเจนจบทิศ ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 
โทรศัพท์ 043274810 
โทรสาร 043272762/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ .ศ. 
2535 
 เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 ที่ตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดห้ามตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 2                                                                                                                                          
หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา                             ** พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว                              ** ขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                       
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกที่ 2 ยื่นใบแจ้ง
(แบบร.ง.1) พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่
ผู้รับค าขอตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

2 ชั่วโมง - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ้งได้
พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับ
ใบแจ้งและพิจารณาว่าเป็น
โรงงานจ าพวกที่ 2 แล้ว
ด าเนินการ 
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)  
กรณีท่ี 2 ไม่สามารถรับแจ้ง
ได้ให้จัดท าหนังสือไม่รับแจ้ง

3 ชั่วโมง - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกที่ 2  
 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

กรณีท่ี 1สามารถรับแจ้งได้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใน
ใบรับแจ้งประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกที่ 2 ( ร.ง.2) 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
รายปีก่อนส่งมอบใบรับแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการกรณีที่ 2 
ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
หนังสือไม่รับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกที่ 2 และแจ้งผลการ
พิจารณา 
 
 

2 ชั่วโมง - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 2 ฉบับ (ออกไว้ไม่เกิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า) 

2) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (และทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) 
ของผู้แทนนิติ
บุคคล 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า 
) 

3) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (และทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) 
ของผู้ประกอบการ 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 
) 

4) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) 
ของผู้มอบอ านาจ) 

5) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ของผู้มอบอ านาจ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) 
ของผู้รับมอบ
อ านาจ) 

7) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ของผู้รับมอบ
อ านาจ) 

8) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ของพยาน 2 คน) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบแจ้ง
การประกอบ
กิจการโรงงาน
จ าพวกที่ 2 
(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบับ (มีการลงลายมือชื่อ
ของผู้ประกอบการ
หรือผู้รับมอบ
อ านาจทุกหน้า 
ห้ามถ่ายส าเนา
ลายมือชื่อ 
) 

2) 

หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (พร้อมติดอากร
แสตมป์ 
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า 
) 

3) 

ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยู่ในเขต
ควบคุมอาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

 แบบ
รายการก่อสร้าง
อาคารโรงงานมี
การลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยู่นอกเขต
ควบคุมอาคาร) 

5) 

 เอกสาร
การตรวจสอบ
รับรองความ
มั่นคงแข็งแรง
และความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

- 1 1 ฉบับ (กรณีเป็นอาคารที่
ไม่ได้สร้างใหม่หรือ
อาคารที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง
เป็นโรงงาน) 

6) 
 แผนที่
แสดงบริเวณท่ีตั้ง
โรงงาน 

- 1 1 ฉบับ - 

7) 

แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

8) 

แบบแปลนอาคาร
โรงงานขนาด
ถูกต้องตาม
มาตราส่วนมีการ
ลงนามรับรองโดย
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

- 1 1 ฉบับ - 

9) 

 แผนผัง
แสดงการติดตั้ง
เครื่องจักรขนาด
ถูกต้องตาม
มาตราส่วนพร้อม
รายละเอียดของ
เครื่องจักรแต่ละ
เครื่องมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

- 1 1 ฉบับ - 

10) 

รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการผลิต
พร้อมแสดงจุดที่
เกิดปัญหา
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่
น้ าเสียอากาศเสีย

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และมลพิษอ่ืนๆมี
การลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

11) 

รายละเอียดชนิด
วิธีการก าจัด
จัดเก็บและ
ป้องกันเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ
ความเสียหาย
อันตรายและการ
ควบคุมกาก
อุตสาหกรรมมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้า 

- 1 1 ฉบับ - 

12) 

เอกสารเกี่ยวกับ
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชนตามที่
กระทรวง
อุตสาหกรรม
ก าหนด 

- 0 2 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 
ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50 
ค่าธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 
 

4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100 
ค่าธรรมเนียม900 บาท 
หมายเหตุ - 
 

5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200 
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300 
ค่าธรรมเนียม2,100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400 
ค่าธรรมเนียม2,700 บาท 
หมายเหตุ - 
 

8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500 
ค่าธรรมเนียม3,600 บาท 
หมายเหตุ - 
 

9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 
ค่าธรรมเนียม4,500 บาท 
หมายเหตุ - 
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10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700 
ค่าธรรมเนียม5,400 บาท 
หมายเหตุ - 
 

11) ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800 
ค่าธรรมเนียม6,600 บาท 
หมายเหตุ - 
 

12) ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 
ค่าธรรมเนียม7,800 บาท 
หมายเหตุ - 
 

13) ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 
ค่าธรรมเนียม9,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

14) ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000 
ค่าธรรมเนียม10,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

15) ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 
ค่าธรรมเนียม12,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16) ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 
ค่าธรรมเนียม13,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17) ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000 
ค่าธรรมเนียม15,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

18) ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 
ค่าธรรมเนียม16,500 บาท 
หมายเหตุ - 
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19) ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียม18,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรม ชั้น1 อาคารส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อาคารกองช่าง 

905 หมู่ที3่ ถนนเจนจบทิศ ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 
โทรศัพท์ 043272642 ต่อ 38 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ 
10302 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ www.1111.go.th 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (รง.1) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันที่พิมพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน 
อนุมัติโดย เปรมสักดื เพียยุระ 
เผยแพร่โดย ธนายุทธ โคตรบรรเทา 

 
 
 

 


