
169 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535เป็นโรงงานท่ีตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 ท่ีตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอื่นท่ีก าหนดห้ามตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 2 
หมายเหตุ**  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืน
ขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดผู้ขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา   
**พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
**ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว   
**ท้ังนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ยื่นใบแจ้ง (แบบ ร.ง.1)
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
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2. การพิจารณา 
กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเมื่อได้รับใบแจ้ง
และพิจารณาว่าเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 แล้วด าเนินการออกใบรับ
แจ้ง (ร.ง.2) 
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้ท าหนังสือไม่รับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
กรณี 1 สามารถรับแจ้งได้พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบรับแจ้ง
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง.2)และเรียนเก็บ
ค่าธรรมเนียมปีก่อนส่งมอบใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 
2 และแจ้งผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  1  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง.1)  
(เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : มีการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบหรือผู้รับมอบอ านาจทุกหน้าห้าม
ถ่ายส าเนาลายมือชื่อ 

จ านวน  2  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวน  2  ฉบับ 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)ของ
ผู้แทนนิติบุคคล มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า) 

จ านวน  2  ฉบับ 

4. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ :  และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)ของ
ผู้ประกอบการมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) 

จ านวน  2  ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจ (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : พร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 
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6. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

7. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

8. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน  2  ฉบับ 

10. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของพยาน 2 คน 

จ านวน  2  ฉบับ 

11. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุก
หน้า (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคาร 

จ านวน  2  ฉบับ 

12. แบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงานมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า (เอกสารฉบับ
ส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร 

จ านวน  2  ฉบับ 

13. เอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคารจากผู้ประประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีเป็นอาคารท่ีไม่ได้สร้างใหม่หรืออาคารท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างเป็นโรงงาน 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

14. แผนที่แสดงบริเวณท่ีตั้งโรงงาน (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

15. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานมีการลงนามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
(เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

16. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนมีการลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุก
หน้า (เอกสารฉบับจริงและฉบับส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

17. แผนผังแสดงการติดตั้งเคร่ืองจักรขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนพร้อม
รายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวน  2  ฉบับ 

18. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดท่ีเกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่น้ าเสียอากาศเสียและมลพิษอื่นๆมีการลงนามรับรองโดยผู้

จ านวน  2  ฉบับ 
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
19. รายละเอียดชนิดวิธีการก าจัดจัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญความ
เสียหายอันตรายและการควบคุมกากอุตสาหกรรมมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า 

จ านวน  2  ฉบับ 

20. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด 

จ านวน  2  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าธรรมเนียม – 
1. ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5   ค่าธรรมเนียม  150  บาท  
2. ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20  ค่าธรรมเนียม  300  บาท  
3. ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50  ค่าธรรมเนียม  450  บาท  
4. ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100  ค่าธรรมเนียม  900  บาท  
5. ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200  ค่าธรรมเนียม  1,500  บาท  
6. ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300    ค่าธรรมเนียม            2 ,100  บาท 
7. ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400    ค่าธรรมเนียม            2 ,700  บาท 
8. ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500    ค่าธรรมเนียม            3 ,600  บาท 
9. ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600   ค่าธรรมเนียม           4 ,500   บาท                               
10. ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700 ค่าธรรมเนียม           5 ,400  บาท 
11. ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800  ค่าธรรมเนียม  6,600  บาท  
12. ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 ค่าธรรมเนียม  7,800  บาท  
13. ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 ค่าธรรมเนียม  9,000  บาท  
14. ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000 ค่าธรรมเนียม  10,500  บาท  
15. ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 ค่าธรรมเนียม  12,000  บาท  
16. ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 ค่าธรรมเนียม            13,500  บาท  
17. ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000   ค่าธรรมเนียม            15,000  บาท 
18. ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 ค่าธรรมเนียม            16,500  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
19. ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป  ค่าธรรมเนียม           18,000  บาท  
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 66-(02)-202-400, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email : pr@diw.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (รง.1) 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5   
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