คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 2
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอื่น
ที่กาหนดห้ามตั้งโรงงานจาพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่
จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะ
เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด,
กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ เทศบำล/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
เทศบำลตำบลแม่ท่ำช้ำง 111 หมู่ 1 ต.หำงดง จ.เชียงใหม่/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ยื่นใบแจ้ง(แบบ ร.ง.1)
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ
เทศบำล))
2) กำรพิจำรณำ
กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับใบ
แจ้งและพิจารณาว่าเป็นโรงงานจาพวกที่ 2 แล้วดาเนินการ
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2) กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้
จัดทาหนังสือไม่รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2

3)

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ
เทศบำล))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กรณีที่ 1สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบรับ
แจ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีก่อนส่งมอบใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการ
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
หนังสือไม่รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และ
แจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ
เทศบำล))

ระยะเวลำ
2 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

3 ชั่วโมง

-

2 ชั่วโมง

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบฟอร์มใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการ หรือผู้รับมอบ
อานาจทุกหน้า
ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า)
3) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (และทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่าง
ด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคล
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า)
4) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (และทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่าง
ด้าว) ของผู้ประกอบการ
มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า)
5)

หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดอากรแสตมป์
มีการลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการทุกหน้า)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบ
อานาจ)
7) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้มอบอานาจ)
8) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบ
อานาจ)
9) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้รับมอบอานาจ)
10) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของพยาน 2 คน)
11) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคาร)
12) แบบรำยกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน มีกำรลงนำม รับรองโดยผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
13) เอกสำรกำรตรวจสอบรับรองควำมมั่นคงแข็งแรงและควำม
ปลอดภัยของอำคำรจำกผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม และ
รับรองเอกสำรโดยผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างใหม่ หรืออาคารที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างเป็นโรงงาน)
14)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณโรงงำน มีกำรลงนำม
รับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสำร
โดยผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

16)

แบบแปลนอำคำรโรงงำน ขนำดถูกต้องตำมมำตรำส่วนมีกำรลง
นำมรับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุมและรับรอง
เอกสำรโดยผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

17)

แผนผังแสดงกำรติดตั้งเครื่องจักร ขนำดถูกต้องตำมมำตรำส่วน
พร้อมรำยละเอียดของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง มีกำรลงนำมรับรอง
โดยผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสำรโดย
ผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

15)

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
18) รำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรผลิต พร้อมแสดงจุดที่เกิดปัญหำ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย อำกำศเสีย และมลพิษอื่นๆ มี
กำรลงนำมรับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
รับรองเอกสำรโดยผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 19) รำยละเอียดชนิด วิธีกำรกำจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อน
รำคำญ ควำมเสียหำยอันตรำย และกำรควบคุมกำกอุตสำหกรรม มี
กำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู้ประกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 20) เอกสำรเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมที่
กระทรวงอุตสำหกรรมกำหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
(หมำยเหตุ: -)
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
(หมำยเหตุ: -)
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
(หมำยเหตุ: -)
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
(หมำยเหตุ: -)
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
(หมำยเหตุ: -)
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 150 บาท
ค่ำธรรมเนียม 300 บาท
ค่ำธรรมเนียม 450 บาท
ค่ำธรรมเนียม 900 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1,500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2,100 บาท

ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
(หมำยเหตุ: -)
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
(หมำยเหตุ: -)
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
(หมำยเหตุ: -)
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
(หมำยเหตุ: -)
11) ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
(หมำยเหตุ: -)
12) ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
(หมำยเหตุ: -)
13) ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
(หมำยเหตุ: -)
14) ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
(หมำยเหตุ: -)
15) ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
(หมำยเหตุ: -)
16) ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
(หมำยเหตุ: -)
17) ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
(หมำยเหตุ: -)
18) ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
(หมำยเหตุ: -)
19) ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 2,700 บาท
ค่ำธรรมเนียม 3,600 บาท
ค่ำธรรมเนียม 4,500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 5,400 บาท
ค่ำธรรมเนียม 6,600 บาท
ค่ำธรรมเนียม 7,800 บาท
ค่ำธรรมเนียม 9,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 10,500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 12,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 13,500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 15,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 16,500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 18,000 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
(หมำยเหตุ: -)
3) เว็บไซต์ www.1111.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4) โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
(หมำยเหตุ: -)
5) ศูนย์ดารงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
6) เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
(หมำยเหตุ: (111 หมู่ 1 ต.หำงดง จ.เชียงใหม่))
7) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (รง.1)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ.2535
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 05/11/2015 12:44

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

