
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเร่ิมประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 2 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงอตุสาหกรรม  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.2535 
เป็นโรงงานท่ีตัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีเอกสารประกอบการพิจารณา
ครบถ้วนถกูต้องท่ีตัง้ สภาพแวดล้อม ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขดักฎหมายอื่นท่ีก าหนด
ห้ามตัง้โรงงานจ าพวกท่ี 2   
หมายเหต ุ 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค า
ขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค า
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอ และยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว  
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว   
**ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262  หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  30000  โทรศพัท์  
044-930238-9  โทรสาร  044-930238/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที่ทางราชการ
ก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ยื่นใบแจ้ง(แบบ ร.ง.1) พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั, กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ เทศบาล))  

2 
ชัว่โมง 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

2) การพิจารณา 
กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับใบแจ้งและพิจารณาว่าเป็นโรงงาน
จ าพวกที่ 2 แล้วด าเนินการออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)   
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้จดัท าหนงัสือไม่รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2  

3 
ชัว่โมง 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั, กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ เทศบาล))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
กรณีที่ 1สามารถรับแจ้งได้ พนกังานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวก
ที่ 2 ( ร.ง.2) และเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีก่อนสง่มอบใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการ   
กรณีที่ 2 ไมส่ามารถรับแจ้งได้ ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ลงนามหนงัสอืไมรั่บแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกที่ 2 และแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั, กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ เทศบาล))  

2 
ชัว่โมง 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (ร.ง.1) 
ฉบับจริง 2 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีการลงลายมือช่ือของผู้ประกอบการ หรือผู้ รับมอบอ านาจทกุหน้า  ห้ามถ่ายส าเนา
ลายมือช่ือ) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู้ประกอบการทกุหน้า) 

- 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (และทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคล 
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (และทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้ประกอบการ 
มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทกุหน้า) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (พร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทกุหน้า) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีบคุคลตา่งด้าว) ของผู้มอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (ของผู้มอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีบคุคลตา่งด้าว) ของผู้ รับมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (ของผู้ รับมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีอยูใ่นเขตควบคมุอาคาร) 

- 

12) 
 

แบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงาน มีการลงนาม รับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีอยูน่อกเขตควบคมุอาคาร) 

- 

13) 
 

เอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่ นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารจาก          
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีเป็นอาคารท่ีไมไ่ด้สร้างใหม ่หรืออาคารท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตให้ก่อสร้างเป็นโรงงาน) 
 
 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

14) 
 

แผนที่แสดงบริเวณที่ตัง้โรงงาน  
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

15) 
 

แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

16) 
 

แบบแปลนอาคารโรงงาน ขนาดถกูต้องตามมาตราส่วนมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

17) 
 

แผนผังแสดงการติดตัง้เคร่ืองจักร ขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนพร้อมรายละเอียดของ
เคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
รับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

18) 
 

รายละเอียดขัน้ตอนกระบวนการผลิต พร้อมแสดงจุดที่ เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ น า้เสีย อากาศเสีย และมลพิษอื่นๆ มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

19) 
 

รายละเอียดชนิด วิธีการก าจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย
อันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

20) 
 

เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ตัง้แต่ 0 แต่ไม่ถงึ 5  ค่าธรรมเนียม 150 บาท 
2) ตัง้แต่ 5 แต่ไม่ถงึ 20  ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
3) ตัง้แต่ 20 แต่ไม่ถงึ 50  ค่าธรรมเนียม 450 บาท 
4) ตัง้แต่ 50 แต่ไม่ถงึ 100  ค่าธรรมเนียม 900 บาท 
5) ตัง้แต่ 100 แต่ไม่ถงึ 200  ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 
6) ตัง้แต่ 200 แต่ไม่ถงึ 300  ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท 
7) ตัง้แต่ 300 แต่ไม่ถงึ 400  ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท 
8) ตัง้แต่ 400 แต่ไม่ถงึ 500  ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท 
9) ตัง้แต่ 500 แต่ไม่ถงึ 600  ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท 
10) ตัง้แต่ 600 แต่ไม่ถงึ 700  ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท 
11) ตัง้แต่ 700 แต่ไม่ถงึ 800  ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท 
12) ตัง้แต่ 800 แต่ไม่ถงึ 900  ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท 
13) ตัง้แต่ 900 แต่ไม่ถงึ 1,000  ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 
14) ตัง้แต่ 1,000 แต่ไม่ถงึ 2,000  ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท 
15) ตัง้แต่ 2,000 แต่ไม่ถงึ 3,000  ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท 
16) ตัง้แต่ 3,000 แต่ไม่ถงึ 4,000  ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท 
17) ตัง้แต่ 4,000 แต่ไม่ถงึ 5,000  ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 
18) ตัง้แต่ 5,000 แต่ไม่ถงึ 6,000  ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท 
19) ตัง้แต่ 6,000 ขึน้ไป  ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านักงานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1                   
ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (รง.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

 


