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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2  18/05/2015 
10:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 ต าบลสระแก้ว  

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  
โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 22 
โทรสาร 0-3724-2702  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30  น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 
 เป็นโรงงานที่ต้ังอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง  
 ที่ต้ังสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดห้ามตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 2   
 
หมายเหตุ  
                ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา                             
                ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว                               
                ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                        
                **ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 ยื่นใบแจ้ง
(แบบร.ง.1) พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่
ผู้รับค าขอตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

2 ชั่วโมง กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้
พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับ
ใบแจ้งและพิจารณาว่าเป็น
โรงงานจ าพวกท่ี 2 แล้ว
ด าเนินการ 
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)  
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้ง
ได้ให้จัดท าหนังสือไม่รับ
แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกท่ี 2  
 

3 ชั่วโมง กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

กรณีที่ 1สามารถรับแจ้งได้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบรับแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ( 
ร.ง.2) และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีก่อนส่ง
มอบใบรับแจ้งให้
ผู้ประกอบการกรณีที่ 2 ไม่
สามารถรับแจ้งได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
หนังสือไม่รับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 และแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

2 ชั่วโมง กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 2 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้แทนนิติ
บคุคล 
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า) 

3) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ประกอบการ 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบอ านาจ) 

5) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้มอบ
อ านาจ) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบ
อ านาจ) 

7) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ
อ านาจ) 

8) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบ
แจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 
(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบบั (มีการลงลายมือ
ช่ือของ
ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจ
ทกุหน้า 
ห้ามถ่ายส าเนา
ลายมือช่ือ) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (พร้อมตดิอากร
แสตมป์ 
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า) 

3) 

ใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคารมี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยูใ่นเขต
ควบคมุอาคาร) 

4) 

แบบรายการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงงานมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยูน่อกเขต
ควบคมุอาคาร) 

5) 

เอกสารการ
ตรวจสอบรับรอง
ความมัน่คง
แข็งแรงและ
ความปลอดภยั
ของอาคารจากผู้
ประกอบวิชาชีพ

- 1 1 ฉบบั (กรณีเป็นอาคาร 
ท่ีไมไ่ด้สร้างใหม่
หรืออาคารท่ีไมไ่ด้
รับอนญุาตให้
ก่อสร้างเป็น
โรงงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 

6) 
แผนท่ีแสดง
บริเวณท่ีตัง้
โรงงาน 

- 1 1 ฉบบั - 

7) 

แผนผงัแสดงสิ่ง
ปลกูสร้างภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

8) 

แบบแปลน
อาคารโรงงาน
ขนาดถกูต้อง
ตามมาตราสว่น
มีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย

- 1 1 ฉบบั - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 

9) 

แผนผงัแสดงการ
ตดิตัง้เคร่ืองจกัร
ขนาดถกูต้อง
ตามมาตราสว่น
พร้อม
รายละเอียดของ
เคร่ืองจกัรแตล่ะ
เคร่ืองมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

10) 

รายละเอียด
ขัน้ตอน
กระบวนการผลิต
พร้อมแสดงจดุท่ี
เกิดปัญหา
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่
น า้เสียอากาศ
เสียและมลพิษ
อ่ืนๆมีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคมุ
และรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 
 

11) 

รายละเอียดชนิด
วิธีการก าจดั
จดัเก็บและ
ป้องกนัเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ
ความเสียหาย
อนัตรายและการ
ควบคมุกาก
อตุสาหกรรมมี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผู้ประกอบการ 
ทกุหน้า 
 

- 1 1 ฉบบั - 

12) 

เอกสารเก่ียวกบั
การรับฟังความ
คดิเห็นของ
ประชาชนตามท่ี
กระทรวง
อตุสาหกรรม
ก าหนด 
 

- 0 2 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5 

ค่าธรรมเนียม 150  บาท 
หมายเหตุ – 
 

2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 
ค่าธรรมเนียม 300  บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50 
ค่าธรรมเนียม 450  บาท 
หมายเหตุ - 
 

4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100 
ค่าธรรมเนียม 900  บาท 
หมายเหตุ - 
 

5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200 
ค่าธรรมเนียม 1,500  บาท 
หมายเหตุ - 
 

6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300 
ค่าธรรมเนียม 2,100  บาท 
หมายเหตุ - 
 

7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400 
ค่าธรรมเนียม 2,700  บาท 
หมายเหตุ - 
 

8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500 
ค่าธรรมเนียม 3,600  บาท 
หมายเหตุ - 
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9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 
ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700 
ค่าธรรมเนียม 5,400  บาท 
หมายเหตุ - 
 

11) ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800 
ค่าธรรมเนียม 6,600  บาท 
หมายเหตุ - 
 

12) ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 
ค่าธรรมเนียม7,800  บาท 
หมายเหตุ - 
 

13) ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 
ค่าธรรมเนียม 9,000  บาท 
หมายเหตุ - 
 

14) ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000 
ค่าธรรมเนียม 10,500  บาท 
หมายเหตุ - 
 

15) ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 
ค่าธรรมเนียม 12,000  บาท 
หมายเหตุ - 
 

16) ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 
ค่าธรรมเนียม 13,500  บาท 
หมายเหตุ - 
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17) ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000 
ค่าธรรมเนียม 15,000  บาท 
หมายเหตุ - 
 

18) ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 
ค่าธรรมเนียม 16,500  บาท 
หมายเหตุ - 
 

19) ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียม 18,000  บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)  
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1491 ต่อ 22  โทรสาร 0-3724-2702    
4) ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)  

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (รง.1) 

- 
 

19. หมายเหตุ 
        - 

 
 

 

http://www.sakaeocity.go.th/


ร.ง. 1 

ใบแจ้งการประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 2 
 

วันที่................เดือน..................................... พ.ศ. .............. 
 ข้าพเจ้า............................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้าน / ส านักงานเลขที่.................ตรอก /ซอย....................................................ถนน............................................ 
หมู่ที่................ต าบล / แขวง......................................................อ าเภอ / เขต............................................................ 
จังหวัด...................................................โทรศัพท์..............................................ขอแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน 
จ าพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยขอแสดงรายการและเอกสารประกอบการแจ้งไว้
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อโรงงาน............................................................................................................................................. 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่....................................................................................................................... 
ประกอบกิจการ......................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................... 
ก าลังเคร่ืองจักร...................................................................แรงม้า   จ านวนคนงาน.............................................คน 
โดยจะเร่ิมการประกอบกิจการโรงงานในวันที่ .................เดือน....................................................พ.ศ. …................ 

2. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่............ตรอก / ซอย............................................ถนน..................................... 
คลอง..................................แม่น้ า....................................หมู่ที่............ต าบล / แขวง................................................. 
อ าเภอ / เขต.......................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................................... 
อยู่ใน / นอกเขตเทศบาล.............................................อยู่ใน / นอกเขตสุขาภิบาล..................................................... 
อาคารโรงงานมีเนื้อที่...............................................................ตารางเมตร บริเวณโรงงาน (รวมทั้ง อาคารโรงงาน) 
มีเนื้อที่..........................................................ตารางเมตร    ที่ดินบริเวณโรงงานรวมทั้งที่ดินอาคารโรงงานเป็นของ 
..............................................................................................................................................อาคารโรงงานมีอยู่เดิม/ 
ก่อสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะของตัวอาคารโรงงาน......................................................................................................... 
.....................................................................................หลังคามุงด้วย....................................................................... 
(ให้ระบุว่าเป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
โรงงานอยู่ใกล้เคียงกับ............................................................................................................................................... 
บริเวณโรงงานมีเขตติดต่อ   ด้านเหนือจด 
      ด้านใต้จด 
      ด้านตะวันออกจด 
      ด้านตะวันตกจด 

   ลงชื่อ           ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
                               (                                                          ) 
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3. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................ถึงเวลา......................รวมวันละ...................ชั่วโมง...................กะ 

วันหยุดงาน..........................................................ท างานปีละ...........................................วัน 
4. เงินทุนจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)........................................บาท  
5. ปริมาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและด าเนินกิจการ 
5.1 ที่ดิน...............................................................................บาท 
5.2 อาคารและสิ่งก่อสร้าง....................................................บาท 
5.3 เคร่ืองจักร อุปกรณ์และค่าติดต้ัง.....................................บาท 
5.4 เงินทุนหมุนเวียน............................................................บาท 

รวม........................................................บาท 
6. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานโรงงาน 
6.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ........................................คน 
6.2 คนงานชาย (ช่างฝีมือ)...................................................คน 

คนงานหญิง (ช่างฝีมือ)..................................................คน 
6.3 คนงานชาย (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)...........................................คน 

คนงานหญิง (ไม่ใช่ช่างฝีมือ).........................................คน 
6.4 ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ.........................................คน 
6.5 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................คน 

รวม.......................................................คน 
7. การผลิต 
7.1 ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ         ปริมาณการใช้ (ต่อปี)        แหล่งที่มา (ระบุประเทศ) 
        7.1.1 .................................      .................................................     ....................................................... 
        7.1.2 ..................................     .................................................     ....................................................... 
        7.1.3 ..................................     .................................................     ....................................................... 
        7.1.4 ..................................     .................................................     ....................................................... 

7.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 
          ผลิตภัณฑ์       ปริมาณการผลิต (ต่อปี)       การจ าหน่าย (ระบุประเทศ) 

        7.2.1 ..................................     .................................................     ....................................................... 
        7.2.2 ..................................     .................................................     ....................................................... 
        7.2.3 ..................................     .................................................     ....................................................... 
        7.2.4 ..................................     .................................................     ....................................................... 

      ลงชื่อ        ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
                                    (                                                              ) 
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7.3 วัตถุพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุพลอยได้) (ถ้าม)ี 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ                     ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
                                (                                                              ) 
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9. บัญชีเคร่ืองจักรที่ใช้ตามล าดับขั้นตอนการผลิต 

ล าดับที่ ชื่อ    ขนาน   บริษัทและประเทศผู้ผลิต งานที่ใช้ 
ก าลังเคร่ืองจักรต่อเคร่ือง จ านวน

เคร่ืองจักร 
รวมก าลัง
เคร่ืองจักร 

หมายเหตุ 
แรงม้า แรงม้าเปรียบเทียบ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    

                                                                                                                  ลงชื่อ     ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
        (                                                                    )
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10. เอกสารประกอบการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบการแจ้งมาด้วย คือ 

      □  (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
       □  (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อที่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้ง
ส านักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
      □  (3) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 
       □  (4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ลงชื่อ           ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
                                                (                                                 ) 

 
 
 
 
 

 


