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คูม่อืส ำหรับประชำชน: กำรแจง้เริม่ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที ่2 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงอุตสำหกรรม 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ต่อเนื่องจำกหน่วยงำนอื่น  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ.2535 
6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภมูิภำค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ. โรงงำน 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  1 วัน  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน กำรแจ้งเร่ิมประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 อบต.บุกระสัง ณัฐมณฑ์ ส ำเนำคู่มือประชำชน 

22/07/2015 01:56  
11. ชอ่งทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 
โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 1) เป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
 2) เป็นโรงงำนที่ต้ังอยู่นอกนิคมอุตสำหกรรมและเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมมำตรำ 30 
 3) มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำครบถ้วนถูกต้อง 
 4) ที่ต้ัง สภำพแวดล้อม ลักษณะอำคำรและลักษณะภำยในของโรงงำนต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และเป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมำยอื่นที่ก ำหนดห้ำมตั้งโรงงำน
จ ำพวกที่ 2                                                                                                             หมำย
เหตุ ** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอ
และผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ  
** พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อย
แล้ว     
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**ทั้งนี้จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่ับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวก
ท่ี 2 ยื่นใบแจ้ง(แบบ ร.ง.1) 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของเอกสำรตำม
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

2 ชั่วโมง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

2) กำรพิจำรณำ 
 

กรณีที่ 1 สำมำรถรับแจ้งได้ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เมื่อได้รับใบ
แจ้งและพิจำรณำว่ำเป็นโรงงำน
จ ำพวกที่ 2 แล้วด ำเนินกำร 
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)  กรณีที่ 
2 ไม่สำมำรถรับแจ้งได้ให้จัดท ำ
หนังสือไม่รับแจ้งกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2  

3 ชั่วโมง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมี
มต ิ
 

กรณีที่ 1 สำมำรถรับแจ้งได้ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงนำมในใบรับ
แจ้งประกอบกิจกำรโรงงำน
จ ำพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมรำยปีก่อนส่ง
มอบใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบกำร 
กรณีที่ 2 ไม่สำมำรถรับแจ้งได้ 
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงนำม
หนังสือไม่รับแจ้งกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 และ
แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

2 ชั่วโมง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม   1 วัน 
 

14.  งำนบรกิำรนี ้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิัติรำชกำรมำแลว้  
  - ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน - 
 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 2 ฉบับ (ออกไว้ไม่เกิน 3 
เดือน มีกำรลงนำม
รับรองเอกสำรและ
ประทับตรำบริษัทโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ) 

2) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (และทะเบียนบ้ำน 
หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
ของผู้แทนนิติบุคคลมี
กำรลงนำมรับรอง
เอกสำรและ
ประทับตรำบริษัทโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ) 

3) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (และทะเบียนบ้ำน 
หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
ของผู้ประกอบกำร 
มีกำรลงนำมรับรอง
เอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ) 

4) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
ของผู้มอบอ ำนำจ) 

5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (ของผู้มอบอ ำนำจ) 
6) บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 

7) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 
8) บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (ของพยำน 2 คน) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบฟอร์มใบแจ้ง
กำรประกอบกิจกำร

- 2 0 ฉบับ (มีกำรลงลำยมือชื่อ
ของผู้ประกอบกำร 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

โรงงำนจ ำพวกที่ 2 
(ร.ง.1) 

หรือผู้รับมอบอ ำนำจ
ทุกหน้ำ 
ห้ำมถ่ำยส ำเนำ
ลำยมือชื่อ) 

2) หนังสือมอบอ ำนำจ - 1 1 ฉบับ (พร้อมติดอำกร
แสตมป์ 
มีกำรลงนำมรับรอง
กำรลงนำมรับรอง
เอกสำรและ
ประทับตรำบริษัทโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ) 

3) ใบอนุญำตก่อสร้ำง
อำคำร มีกำรลงนำม
รับรองเอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยู่ในเขต
ควบคุมอำคำร) 

4) แบบรำยกำรก่อสร้ำง
อำคำรโรงงำน มีกำร
ลงนำม รับรองโดยผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสำร
โดยผู้ประกอบกำร
ทุกหน้ำ 

- 0 2 ฉบับ (กรณีอยู่นอกเขต
ควบคุมอำคำร) 

5) เอกสำรกำร
ตรวจสอบรับรอง
ควำมมั่นคงแข็งแรง
และควำมปลอดภัย
ของอำคำรจำกผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
และรับรองเอกสำร
โดยผู้ประกอบกำร
ทุกหน้ำ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีเป็นอำคำรท่ี
ไม่ได้สร้ำงใหม่ หรือ
อำคำรท่ีไม่ได้รับ
อนุญำตให้ก่อสร้ำง
เป็นโรงงำน) 

6) แผนที่แสดงบริเวณ
ที่ต้ังโรงงำน  

- 1 1 ฉบับ - 

7) แผนผังแสดงสิ่งปลูก
สร้ำงภำยในบริเวณ

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

โรงงำน มกีำรลง
นำมรับรองโดยผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสำร
โดยผู้ประกอบกำร
ทุกหน้ำ 

8) แบบแปลนอำคำร
โรงงำน ขนำด
ถูกต้องตำมมำตรำ
ส่วนมีกำรลงนำม
รับรองโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพ วิศวกรรม
ควบคุมและรับรอง
เอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ 

- 1 1 ฉบับ - 

9) แผนผังแสดงกำร
ติดต้ังเครื่องจักร 
ขนำดถูกต้องตำม
มำตรำส่วนพร้อม
รำยละเอียดของ
เครื่องจักรแต่ละ
เครื่อง มีกำรลงนำม
รับรองโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรอง
เอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ 

- 1 1 ฉบับ - 

10) รำยละเอียดขั้นตอน
กระบวนกำรผลิต 
พร้อมแสดงจุดที่เกิด
ปัญหำทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
น้ ำเสีย อำกำศเสีย 
และมลพิษอื่นๆ มี
กำรลงนำมรับรอง
โดยผู้ประกอบ

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรอง
เอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ 

11) รำยละเอียดชนิด 
วิธีกำรก ำจัด จัดเก็บ
และป้องกันเหตุ
เดือดร้อนร ำคำญ 
ควำมเสียหำย
อันตรำย และกำร
ควบคุมกำก
อุตสำหกรรม มีกำร
ลงนำมรับรอง
เอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ 

- 1 1 ฉบับ - 

12) เอกสำรเก่ียวกับกำร
รับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนตำมที่
กระทรวง
อุตสำหกรรมก ำหนด 

- 0 2 ฉบับ - 

 
 

16.  คำ่ธรรมเนยีม 
1) ตั้งแต ่0 แตไ่ม่ถงึ 5 

คำ่ธรรมเนยีม 150 บำท 
หมำยเหตุ -   

2) ตั้งแต ่5 แตไ่มถ่ึง 20 
คำ่ธรรมเนยีม 300 บำท 
หมำยเหตุ -   

3) ตั้งแต ่20 แตไ่ม่ถงึ 50 
คำ่ธรรมเนยีม 450 บำท 
หมำยเหตุ -  

4) ตั้งแต ่50 แต่ไมถ่ึง 100 
คำ่ธรรมเนยีม 900 บำท 
หมำยเหตุ -   

5) ตั้งแต ่100 แต่ไมถ่งึ 200 
คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บำท 
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หมำยเหตุ -   
6) ตั้งแต ่200 แตไ่ม่ถงึ 300 

คำ่ธรรมเนยีม 2,100 บำท 
หมำยเหตุ -  

7) ตั้งแต ่300 แต่ไมถ่งึ 400 
คำ่ธรรมเนยีม 2,700 บำท 
หมำยเหตุ -  

8) ตั้งแต ่400 แต่ไมถ่งึ 500 
คำ่ธรรมเนยีม 3,600 บำท 
หมำยเหตุ -   

9) ตั้งแต ่500 แต่ไมถ่ึง 600 
คำ่ธรรมเนยีม 4,500 บำท 
หมำยเหตุ - 

10) ตั้งแต ่600 แตไ่มถ่งึ 700 
คำ่ธรรมเนยีม 5,400 บำท 
หมำยเหตุ -   

11) ตั้งแต ่700 แตไ่ม่ถงึ 800 
คำ่ธรรมเนยีม 6,600 บำท 
หมำยเหตุ -   

12) ตั้งแต ่800 แตไ่ม่ถงึ 900 
คำ่ธรรมเนยีม 7,800 บำท 
หมำยเหตุ – 
 

13) ตั้งแต ่900 แต่ไมถ่ึง 1,000 
คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บำท 
หมำยเหตุ - 

14) ตั้งแต ่1,000 แต่ไมถ่งึ 2,000 
คำ่ธรรมเนยีม 10,500 บำท 
หมำยเหตุ - 

15) ตั้งแต ่2,000 แตไ่ม่ถงึ 3,000 
คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บำท 
หมำยเหตุ - 

16) ตั้งแต ่3,000 แต่ไมถ่งึ 4,000 
คำ่ธรรมเนยีม 13,500 บำท 
หมำยเหตุ - 

17) ตั้งแต ่4,000 แตไ่มถ่งึ 5,000 
คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บำท 
หมำยเหตุ - 

18) ตั้งแต ่5,000 แต่ไมถ่งึ 6,000 
คำ่ธรรมเนยีม 16,500 บำท 
หมำยเหตุ -  

19) ตั้งแต ่6,000 ขึน้ไป 
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คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บำท 
หมำยเหตุ - 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210  

โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th 
หมำยเหตุ - 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 (รง.1) 

- 
 
 
 
 
 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่พมิพ ์ 17/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท ำโดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง 

อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
สถ.มท. 

อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 
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