
1/10 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) พ.ร.บ.โรงงาน  พ.ศ.2535 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  
29/07/2558   15:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  
   1) สถานที่ให้บริการ  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ติดตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
      เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน     
พ.ศ. 2535  เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา  30  มีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้องท่ีตัง้สภาพแวดล้อมลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานต้องถกูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์และเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี  2  พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน
พ.ศ. 2535  และไมข่ดักฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดห้ามตัง้โรงงานจ าพวกท่ีหมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสาร
ประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้อง 
                                                                                                                             ลงนามบนัทกึความบกพร่อง/... 
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ลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว** ขัน้ตอน
การด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน
เรียบร้อยแล้ว** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7  วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 ย่ืนใบแจ้ง(แบบ 
ร.ง.1) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบ
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

2 ชัว่โมง เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ้งได้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีเม่ือ
ได้รับใบแจ้งและพิจารณา
วา่เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 
แล้วด าเนินการออกใบรับ
แจ้ง( ร.ง. 2)  กรณีท่ี 2 ไม่
สามารถรับแจ้งได้ให้จดัท า
หนงัสือไมรั่บแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2  
 
 
 

3 ชัว่โมง เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(เทศบาลต าบล
ปราณบรีุ 
อ.ปราณบรีุ 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

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

2 ชัว่โมง เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

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

ระยะเวลาด าเนินการรวม     1   - 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 2 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีบคุคลตา่ง
ด้าว) ของผู้แทนนิติ
บคุคลมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า) 

3) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีบคุคลตา่ง
ด้าว) ของ
ผู้ประกอบการมีการ
ลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

4) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

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

 

5) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้มอบอ านาจ) 

 

6) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบ
อ านาจ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ
อ านาจ) 

8) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 
(ร.ง.1) 

- 0 2 ฉบบั (มีการลงลายมือช่ือ
ของผู้ประกอบการ
หรือผู้ รับมอบอ านาจ
ทกุหน้าห้ามถ่าย
ส าเนาลายมือช่ือ ) 

2) หนงัสือมอบอ านาจ - 0 1 ฉบบั (พร้อมติดอากร
แสตมป์มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

3) ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารมีการ
ลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยู่ในเขต
ควบคมุอาคาร) 

4) แบบรายการก่อสร้างอาคาร
โรงงานมีการลงนามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยู่นอกเขต
ควบคมุอาคาร) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) เอกสารการตรวจสอบรับรอง
ความมัน่คงแข็งแรงและความ
ปลอดภยัของอาคารจากผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

- 1 1 ฉบบั (กรณีเป็นอาคารท่ี
ไมไ่ด้สร้างใหมห่รือ
อาคารท่ีไมไ่ด้รับ
อนญุาตให้ก่อสร้าง
เป็นโรงงาน) 

6) แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีตัง้โรงงาน - 1 1 ฉบบั - 

7) แผนผงัแสดงสิ่งปลกูสร้าง
ภายในบริเวณโรงงานมีการลง
นามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุและ
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

 

- 1 1 ฉบบั - 

8) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาด
ถกูต้องตามมาตราส่วนมีการลง
นามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุและ
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

 

- 1 1 ฉบบั - 

9) แผนผงัแสดงการตดิตัง้
เคร่ืองจกัรขนาดถกูต้องตาม
มาตราสว่นพร้อมรายละเอียด
ของเคร่ืองจกัรแตล่ะเคร่ืองมีการ
ลงนามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุและ
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) รายละเอียดขัน้ตอนกระบวนการ
ผลิตพร้อมแสดงจดุท่ีเกิดปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่น า้เสีย
อากาศเสียและมลพิษอ่ืนๆมีการ
ลงนามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุและ
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

11) รายละเอียดชนิดวิธีการก าจดั
จดัเก็บและป้องกนัเหตเุดือดร้อน
ร าคาญความเสียหายอนัตราย
และการควบคมุกาก
อตุสาหกรรมมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

12) เอกสารเก่ียวกบัการรับฟังความ
คดิเห็นของประชาชนตามท่ี
กระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด 

- 0 2 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
  1) ตัง้แต่ 0 แต่ไม่ถึง  5 

ค่าธรรมเนียม   150 บาท 
ค่าธรรมเนียม   0  บาท 
หมายเหตุ   - 

  2) ตัง้แต่  5 แต่ไม่ถึง  20 
ค่าธรรมเนียม  300  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ   - 
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  3) ตัง้แต่  20 แต่ไม่ถงึ 50 

ค่าธรรมเนียม   450   บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

  4) ตัง้แต่  50  แต่ไม่ถงึ  100 
ค่าธรรมเนียม  900  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ  - 

  5) ตัง้แต่ 100  แต่ไม่ถงึ  200 
ค่าธรรมเนียม  1,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ  - 

  6) ตัง้แต่ 200 แต่ไม่ถงึ 300 
ค่าธรรมเนียม  2,100  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

  7) ตัง้แต่ 300 แต่ไม่ถงึ 400 
ค่าธรรมเนียม  2,700   บาท 
ค่าธรรมเนียม  0   บาท 
หมายเหตุ  - 

  8) ตัง้แต่ 400 แต่ไม่ถงึ  500 
ค่าธรรมเนียม  3,600  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ   - 

  9) ตัง้แต่ 500 แต่ไม่ถงึ 600 
ค่าธรรมเนียม  4,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ  - 

10) ตัง้แต่ 600 แต่ไม่ถงึ 700 
ค่าธรรมเนียม   5,400 บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ  - 
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11) ตัง้แต่ 700 แต่ไม่ถงึ 800 

ค่าธรรมเนียม  6,600 บาท 
ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
หมายเหตุ   - 

12) ตัง้แต่ 800 แต่ไม่ถงึ 900 
ค่าธรรมเนียม  7,800  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ  - 

13) ตัง้แต่ 900 แต่ไม่ถงึ 1,000 
ค่าธรรมเนียม  9,000 บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

14) ตัง้แต่  1,000  แต่ไม่ถึง  2,000 
ค่าธรรมเนียม  10,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0  บาท 
หมายเหตุ   - 

15) ตัง้แต่  2,000 แต่ไม่ถึง  3,000 
ค่าธรรมเนียม  12,000 บาท 
ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
หมายเหตุ  - 

16) ตัง้แต่ 3,000 แต่ไม่ถงึ  4,000 
ค่าธรรมเนียม  13,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
หมายเหตุ   - 

17) ตัง้แต่  4,000 แต่ไม่ถึง  5,000 
ค่าธรรมเนียม  15,000  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0  บาท 
หมายเหตุ   - 

18) ตัง้แต่  5,000 แต่ไม่ถึง  6,000 
ค่าธรรมเนียม  16,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ   - 
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19) ตัง้แต่ 6,000 ขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม  18,000   บาท 
ค่าธรรมเนียม   0  บาท 
หมายเหตุ  - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ  999 หมูท่ี่ 1 ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบรีุ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   77120   โทร 0-3265-1812 
หมายเหตุ  - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
        - 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


