
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้เรมิประกอบกจิการโรงงานจาํพวกท ี2 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :เทศบาลตาํบลปากน้ําอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 เปนผูประกอบกิจการโรงงานจาํพวกที ่2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 
 เปนโรงงานท่ีต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
 มีเอกสารประกอบการพจิารณาครบถวนถูกตอง 
 ท่ีตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลกัเกณฑและเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญติัโรงงานพ.ศ. 2535 และไมขัดกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดหามตัง้
โรงงานจาํพวกท่ี 2                                                                                                                                          
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยืน่คาํขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยืน่คําขอดําเนนิการแกไข/เพิม่เตมิหากผูยื่นคําขอไมดาํเนนิการแกไข/เพิ่มเตมิไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา                             ** พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพจิารณาคําขอและยัง
ไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคาํขอหรือยื่นเอกสารเพิม่เติมครบถวนตามบันทึกความบกพรอง
นั้นเรยีบรอยแลว                              ** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว                                                                       **ท้ังนี้จะแจงผล
การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตวนัท่ีพิจารณาแลวเสรจ็ 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
เทศบาลตาํบลปากน้าํเลขท่ี 171 หมู 1 ตําบลปากน้าํอําเภอเมอืง
ระนองจงัหวัดระนอง 85000/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประกอบกิจการโรงงานจาํพวกที่ 2 ยื่นใบแจง(แบบร.ง.1) 
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบเจาหนาท่ีผูรับคําขอตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ
เทศบาล)) 

1 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

2) การพจิารณา 
- พิจารณาสถานท่ีตั้งโรงงานวาขัดกํากระทรวงฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2535) 
- ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการออกใบรับ
แจงการประกอบการโรงงานจําพวกท่ี 2 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ
เทศบาล)) 

5 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กรณีท่ี 1สามารถรับแจงไดพนักงานเจาหนาท่ีลงนามในใบรบั
แจงประกอบกิจการโรงงานจาํพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และเรยีกเก็บ

1 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
คาธรรมเนยีมรายปกอนสงมอบใบรับแจงใหผูประกอบการกรณทีี่ 
2 ไมสามารถรับแจงไดใหพนกังานเจาหนาท่ีลงนามหนังสือไม
รับแจงการประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 และแจงผลการ
พิจารณา 
 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ
เทศบาล)) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจําพวกท ี2 (ร.ง.1) 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุมีการลงลายมือชือ่ของผูประกอบการหรือผูรบัมอบอํานาจทุก
หนา 
หามถายสาํเนาลายมือชือ่ 
) 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุออกไวไมเกนิ 3 เดือนมกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผูประกอบการทุกหนา) 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

3) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุและทะเบยีนบานหรือหนงัสือเดินทาง (กรณบีุคคลตางดาว) 
ของผูแทนนติิบุคคล 
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษิัทโดยผูประกอบการทุก
หนา 
) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุและทะเบยีนบานหรือหนงัสือเดินทาง (กรณบีุคคลตางดาว) 
ของผูประกอบการ 
มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูประกอบการทุกหนา 
) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุพรอมตดิอากรแสตมป 
มีการลงนามรับรองการลงนามรบัรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผูประกอบการทุกหนา 
) 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

6) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบบั 
หมายเหต(ุหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณบีุคคลตางดาว) ของผูมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุของผูมอบอาํนาจ) 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณบีคุคลตางดาว) ของผูรับมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุของผูรบัมอบอาํนาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารมกีารลงนามรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีอยูในเขตควบคุมอาคาร) 

- 

12) 
 

 แบบรายการก่อสรา้งอาคารโรงงานมกีารลงนามรบัรอง
โดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีอยูนอกเขตควบคุมอาคาร) 

- 

13) 
 

 เอกสารการตรวจสอบรบัรองความมนัคงแข็งแรงและความ
ปลอดภยัของอาคารจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและ
รบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีเปนอาคารทีไ่มไดสรางใหมหรืออาคารท่ีไมไดรับ
อนุญาตใหกอสรางเปนโรงงาน) 

- 

14) 
 

 แผนทแีสดงบรเิวณทตีงัโรงงาน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

15) 
 

แผนผงัแสดงสงิปลูกสรา้งภายในบรเิวณโรงงานมกีารลงนาม
รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสาร
โดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

16) 
 

แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดถกูตอ้งตามมาตราสว่นมกีารลง
นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

17) 
 

 แผนผงัแสดงการตดิตงัเครอืงจกัรขนาดถกูตอ้งตาม
มาตราสว่นพรอ้มรายละเอยีดของเครอืงจกัรแตล่ะเครอืงมกีารลง
นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

18) 
 

รายละเอยีดขนัตอนกระบวนการผลติพรอ้มแสดงจดุทเีกดิปญัหา
ทางดา้นสงิแวดลอ้มไดแ้กนํ่าเสยีอากาศเสยีและมลพษิอนืๆมกีาร
ลงนามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลตาํบลปากน้าํอําเภอเมือง
ระนองจงัหวัดระนอง 

19) 
 

รายละเอยีดชนดิวธิกีารกําจดัจดัเก็บและป้องกนัเหตุเดอืดรอ้น
รําคาญความเสยีหายอนัตรายและการควบคมุกากอตุสาหกรรมมี
การลงนามรบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

20) 
 

เอกสารเกยีวกบัการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนตามที
กระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ตงัแต ่0 แต่ไม่ถงึ 5 

(หมายเหตุ: -) 
คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
 
 

2) ตงัแต ่5 แต่ไม่ถงึ 20 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

3) ตงัแต ่20 แต่ไม่ถงึ 50 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 450 บาท 
 
 

4) ตงัแต ่50 แต่ไม่ถงึ 100 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 900 บาท 
 
 

5) ตงัแต ่100 แต่ไม่ถงึ 200 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
 
 

6) ตงัแต ่200 แต่ไม่ถงึ 300 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,100 บาท 
 
 

7) ตงัแต ่300 แต่ไม่ถงึ 400 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,700 บาท 
 
 

8) ตงัแต ่400 แต่ไม่ถงึ 500 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 3,600 บาท 
 
 

9) ตงัแต ่500 แต่ไม่ถงึ 600 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
 

10) ตงัแต ่600 แต่ไม่ถงึ 700 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 5,400 บาท 
 
 

11) ตงัแต ่700 แต่ไม่ถงึ 800 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 6,600 บาท 
 
 

12) ตงัแต ่800 แต่ไม่ถงึ 900 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 7,800 บาท 
 
 

13) ตงัแต ่900 แต่ไม่ถงึ 1,000 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
 
 

14) ตงัแต ่1,000 แต่ไม่ถงึ 2,000 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 10,500 บาท 
 
 

15) ตงัแต ่2,000 แต่ไม่ถงึ 3,000 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 
 
 

16) ตงัแต ่3,000 แต่ไม่ถงึ 4,000 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 13,500 บาท 
 
 

17) ตงัแต ่4,000 แต่ไม่ถงึ 5,000 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
 
 

18) ตงัแต ่5,000 แต่ไม่ถงึ 6,000 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 16,500 บาท 
 
 

19) ตงัแต ่6,000 ขนึไป 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-202-

4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยรบัเร่ืองราวรองทุกขทําเนยีบรัฐบาลตูปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรฐับาลกรุงเทพฯ 10302 
(หมายเหตุ: -) 

3) เวบ็ไซต www.1111.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

4)  โทรศัพทสายดวนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนยดาํรงธรรม 
(หมายเหตุ: -) 

6) สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดระนองเลขท่ี 7 ถนนชลระอุตําบลเขานิเวศนอาํเภอเมืองระนองจงัหวดัระนองโทรศัพท 
077-821612 โทรสาร 077-812375 E-mail : moi_ranong@industy.go.th 
http://www.industry.go.th/ranong 
(หมายเหตุ: -) 

7) เทศบาลตําบลปากน้าํเลขท่ี 171 หมู 1 ตําบลปากน้าํอาํเภอเมอืงระนองจงัหวัดระนองโทรศัพท 077-816302 E-
mail : paknum@pakrng.go.th http://www.pakrng.go.th 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหตุ: -) 

8) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรมใบแจงการประกอบกจิการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.1) 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การแจงเริม่ประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ตอเนือ่งจากหนวยงานอ่ืน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 
ระดบัผลกระทบ:บริการท่ีมคีวามสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พนืทใีหบ้รกิาร:สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พ.ร.บ. โรงงาน 2535 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2  เทศบาลตาํบลปากน้าํศศิวมิลขจรแสงเจริญ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี


