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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
         กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ตอเน่ืองจากหนวยงานอ่ืน  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน ๒๕๓๕  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๑วัน 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยทีสุ่ด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒  ๑๘/๐๕/๒๐๑๕ 

๑๐:๒๗  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑)  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา      
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  
 

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๒ ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 เปนโรงงานที่ต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา ๓๐ 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง 
 ท่ีตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลักเกณฑและเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕ และไมขัดกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนด
หามต้ังโรงงานจําพวกที่ ๒                                                                                                                                          
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน



2/11 
 

ขณะน้ันผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา                             ** พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไม
พิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวน
ตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว                              ** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลา
ต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว                                                                       
**ทั้งน้ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒ ยื่นใบแจง
(แบบร.ง.๑) พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบเจาหนาที่
ผูรับคําขอตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

๒ ช่ัวโมง เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

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

๒) 

การพิจารณา 
 

กรณีท่ี ๑ สามารถรับแจงได
พนักงานเจาหนาท่ีเม่ือไดรับ
ใบแจงและพิจารณาวาเปน
โรงงานจําพวกท่ี ๒ แลว
ดําเนินการ 
ออกใบรับแจง( ร.ง. ๒)  
กรณีท่ี ๒ ไมสามารถรับแจง
ไดใหจัดทําหนังสือไมรับแจง
การประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒  
 
 

๓ ช่ัวโมง  เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

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

๓) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

กรณีท่ี ๑สามารถรับแจงได
พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน
ใบรับแจงประกอบกิจการ

๒ ช่ัวโมง เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, 
สํานักงาน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

โรงงานจําพวกท่ี ๒ ( ร.ง.๒) 
และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
รายปกอนสงมอบใบรับแจง
ใหผูประกอบการกรณีที่ ๒ 
ไมสามารถรับแจงไดให
พนักงานเจาหนาท่ีลงนาม
หนังสือไมรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒ และแจงผลการ
พิจารณา 
 
 

อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๑ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- ๐ ๒ ฉบับ (ออกไวไมเกิน ๓ 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูประกอบการ
ทุกหนา) 

๒) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคลตางดาว) 
ของผูแทนนิติ
บุคคล 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูประกอบการ
ทุกหนา 
) 

๓) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูประกอบการ 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา 
) 

๔) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูมอบอํานาจ) 

๕) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (ของผูมอบอํานาจ) 

๖) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูรับมอบ
อํานาจ) 

๗) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (ของผูรับมอบ
อํานาจ) 

๘) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๒ ฉบับ (ของพยาน ๒ คน) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

แบบฟอรมใบแจง
การประกอบ
กิจการโรงงาน
จําพวกท่ี ๒ (ร.ง.
๑) 

- ๒ ๐ ฉบับ (มีการลงลายมือช่ือ
ของผูประกอบการ
หรือผูรับมอบ
อํานาจทุกหนา 
หามถายสําเนา
ลายมือช่ือ 
) 

๒) 

หนังสือมอบ
อํานาจ 

- ๑ ๑ ฉบับ (พรอมติดอากร
แสตมป 
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูประกอบการ
ทุกหนา 
) 

๓) 

ใบอนุญาต
กอสรางอาคารมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

- ๐ ๒ ฉบับ (กรณีอยูในเขต
ควบคุมอาคาร) 

๔) 

 แบบ
รายการกอสราง
อาคารโรงงานมี
การลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

- ๐ ๒ ฉบับ (กรณีอยูนอกเขต
ควบคุมอาคาร) 

๕) 
 เอกสาร
การตรวจสอบ
รับรองความ

- ๑ ๑ ฉบับ (กรณีเปนอาคารที่
ไมไดสรางใหมหรือ
อาคารที่ไมไดรับ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ม่ันคงแข็งแรง
และความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

อนุญาตใหกอสราง
เปนโรงงาน) 

๖) 
 แผนที่
แสดงบริเวณท่ีตั้ง
โรงงาน 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๗) 

แผนผังแสดงส่ิง
ปลูกสรางภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๘) 

แบบแปลนอาคาร
โรงงานขนาด
ถูกตองตาม
มาตราสวนมีการ
ลงนามรับรองโดย
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๙)  แผนผัง - ๑ ๑ ฉบับ - 



7/11 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงการติดตั้ง
เคร่ืองจักรขนาด
ถูกตองตาม
มาตราสวนพรอม
รายละเอียดของ
เคร่ืองจักรแตละ
เคร่ืองมีการลง
นามรับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

๑๐) 

รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการผลิต
พรอมแสดงจุดท่ี
เกิดปญหา
ทางดาน
สิ่งแวดลอมไดแก
นํ้าเสียอากาศเสีย
และมลพิษอ่ืนๆมี
การลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๑๑) 

รายละเอียดชนิด
วิธีการกําจัด
จัดเก็บและ
ปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญ

- ๑ ๑ ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ความเสียหาย
อันตรายและการ
ควบคุมกาก
อุตสาหกรรมมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา 

๑๒) 

เอกสารเก่ียวกับ
การรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชนตามที่
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กําหนด 

- ๐ ๒ ฉบับ - 

 
๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) ต้ังแต ๐ แตไมถึง ๕ 

คาธรรมเนียม๑๕๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๒) ต้ังแต ๕ แตไมถึง ๒๐ 
คาธรรมเนียม๓๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๓) ต้ังแต ๒๐ แตไมถึง ๕๐ 
คาธรรมเนียม๔๕๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๔) ต้ังแต ๕๐ แตไมถึง ๑๐๐ 
คาธรรมเนียม๙๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๕) ต้ังแต ๑๐๐ แตไมถึง ๒๐๐ 
คาธรรมเนียม๑,๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
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๖) ต้ังแต ๒๐๐ แตไมถึง ๓๐๐ 

คาธรรมเนียม๒,๑๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๗) ต้ังแต ๓๐๐ แตไมถึง ๔๐๐ 
คาธรรมเนียม๒,๗๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๘) ต้ังแต ๔๐๐ แตไมถึง ๕๐๐ 
คาธรรมเนียม๓,๖๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๙) ต้ังแต ๕๐๐ แตไมถึง ๖๐๐ 
คาธรรมเนียม๔,๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๐
) 

ต้ังแต ๖๐๐ แตไมถึง ๗๐๐ 
คาธรรมเนียม๕,๔๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๑
) 

ต้ังแต ๗๐๐ แตไมถึง ๘๐๐ 
คาธรรมเนียม๖,๖๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๒
) 

ต้ังแต ๘๐๐ แตไมถึง ๙๐๐ 
คาธรรมเนียม๗,๘๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๓
) 

ต้ังแต ๙๐๐ แตไมถึง ๑,๐๐๐ 
คาธรรมเนียม๙,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๔
) 

ต้ังแต ๑,๐๐๐ แตไมถึง ๒,๐๐๐ 
คาธรรมเนียม๑๐,๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๕ ต้ังแต ๒,๐๐๐ แตไมถึง ๓,๐๐๐ 



10/11 
 

) คาธรรมเนียม๑๒,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๖
) 

ต้ังแต ๓,๐๐๐ แตไมถึง ๔,๐๐๐ 
คาธรรมเนียม๑๓,๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๗
) 

ต้ังแต ๔,๐๐๐ แตไมถึง ๕,๐๐๐ 
คาธรรมเนียม๑๕,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๘
) 

ต้ังแต ๕,๐๐๐ แตไมถึง ๖,๐๐๐ 
คาธรรมเนียม๑๖,๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๙
) 

ต้ังแต ๖,๐๐๐ ข้ึนไป 
คาธรรมเนียม๑๘,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
 เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

  
  
  
  
  

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
๑) แบบฟอรมใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๒ (รง.๑) 

- 
 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
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วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย กัมพล หาญสุริย 
อนุมัติโดย จรินทร สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 
 

 


