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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 15:16
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา
และ เทศบาล และสํานักการชางเทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม
50300 โทร 0-5325-9100 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
เปนโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
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ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลักเกณฑและเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไมขัดกฎหมายอื่น
ที่กําหนดหามตั้งโรงงานจําพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติม
ไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่
จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะ
เริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
**ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูประกอบกิจการโรงงาน
2 ชั่วโมง
(องคกรปกครอง
จําพวกที่ 2 ยื่นใบแจง(แบบ
สวนทองถิ่น,
ร.ง.1) พรอมเอกสาร
สํานักงาน
หลักฐานประกอบเจาหนาที่
อุตสาหกรรม
ผูรับคําขอตรวจสอบความ
จังหวัด,
1)
ครบถวนของเอกสารตาม
กรุงเทพมหานคร,
รายการเอกสารหลักฐาน
เมืองพัทยาและ
ประกอบ
เทศบาล และที่
สํานักการชาง
เทศบาลนครเชีบง
ใหม)
การพิจารณา
กรณีที่ 1 สามารถรับแจงได 3 ชั่วโมง
(องคกรปกครอง
พนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับ
สวนทองถิ่น,
2)
ใบแจงและพิจารณาวาเปน
สํานักงาน
โรงงานจําพวกที่ 2 แลว
อุตสาหกรรม
ดําเนินการ
จังหวัด,
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ออกใบรับแจง( ร.ง. 2)
กรณีที่ 2 ไมสามารถรับแจง
ไดใหจัดทําหนังสือไมรับ
แจงการประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

กรณีที่ 1สามารถรับแจงได 2 ชั่วโมง
พนักงานเจาหนาที่ลงนาม
ในใบรับแจงประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (
ร.ง.2) และเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมรายปกอนสง
มอบใบรับแจงให
ผูประกอบการ กรณีที่ 2 ไม
สามารถรับแจงได ให
พนักงานเจาหนาที่ลงนาม
หนังสือไมรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 และแจงผลการ
พิจารณา

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล และที่
สํานักการชาง
เทศบาลนคร
เชียงใหม)
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล และที่
เทศบาลนคร
เชียงใหม)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

0

2

ฉบับ

0

2

ฉบับ

1)

2)

3)

หมายเหตุ
(ออกไวไมเกิน 3
เดือน มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูประกอบการ
ทุกหนา)
(และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูแทนนิติ
บุคคล
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
)
(และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูประกอบการ
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
8)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

2

ฉบับ

2

ฉบับ

4)

5)

6)

7)

ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบฟอรมใบ
แจงการประกอบ
กิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2
(ร.ง.1)

2

หนังสือมอบ

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูมอบอํานาจ)
(ของผูมอบ
อํานาจ)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ของพยาน 2 คน)

หมายเหตุ
(มีการลงลายมือ
ชื่อของ
ผูประกอบการ
หรือผูรับมอบ
อํานาจทุกหนา
หามถายสําเนา
ลายมือชื่อ
)
(พรอมติดอากร
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
อํานาจ

3)

4)

5)

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร มี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา
แบบ
รายการกอสราง
อาคารโรงงาน มี
การลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
เอกสาร การตรวจสอบ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แสตมป
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
)
(กรณีอยูในเขต
ควบคุมอาคาร)

0

2

ฉบับ

0

2

ฉบับ

(กรณีอยูนอกเขต
ควบคุมอาคาร)

1

1

ฉบับ

(กรณีเปนอาคารที่
ไมไดสรางใหม
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ที่

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
รับรองความ
มั่นคงแข็งแรง
และความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
แผนที่ แสดงบริเวณที่ตั้ง
โรงงาน
แผนผังแสดงสิ่ง ปลูกสรางภายใน
บริเวณโรงงาน มี
การลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
แบบแปลน
อาคารโรงงาน
ขนาดถูกตอง
ตามมาตราสวน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรืออาคารที่ไมได
รับอนุญาตให
กอสรางเปน
โรงงาน)

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
แผนผัง แสดงการติดตั้ง
เครื่องจักร ขนาด
ถูกตองตาม
มาตราสวนพรอม
รายละเอียดของ
เครื่องจักรแตละ
9) เครื่อง มีการลง
นามรับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการผลิต
10)
พรอมแสดงจุดที่
เกิดปญหา
ทางดาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

สิ่งแวดลอม
ไดแก น้ําเสีย
อากาศเสีย และ
มลพิษอื่นๆ มีการ
ลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา
รายละเอียดชนิด วิธีการกําจัด
จัดเก็บและ
ปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญ
ความเสียหาย
อันตราย และ
11)
การควบคุมกาก
อุตสาหกรรม มี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา
เอกสารเกี่ยวกับ 12) การรับฟงความ
คิดเห็นของ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ประชาชนตามที่
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กําหนด
16. คาธรรมเนียม
1) ตั้งแต 0 แตไมถึง 5
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2) ตั้งแต 5 แตไมถึง 20
คาธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 3) ตั้งแต 20 แตไมถึง 50
คาธรรมเนียม 450 บาท
หมายเหตุ 4) ตั้งแต 50 แตไมถึง 100
คาธรรมเนียม 900 บาท
หมายเหตุ 5) ตั้งแต 100 แตไมถึง 200
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ 6) ตั้งแต 200 แตไมถึง 300
คาธรรมเนียม 2,100 บาท
หมายเหตุ 7) ตั้งแต 300 แตไมถึง 400
คาธรรมเนียม 2,700 บาท
หมายเหตุ 8) ตั้งแต 400 แตไมถึง 500
คาธรรมเนียม 3,600 บาท
หมายเหตุ -

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ตั้งแต 500 แตไมถึง 600
คาธรรมเนียม 4,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 600 แตไมถึง 700
คาธรรมเนียม 5,400 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 700 แตไมถึง 800
คาธรรมเนียม 6,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 800 แตไมถึง 900
คาธรรมเนียม 7,800 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 900 แตไมถึง 1,000
คาธรรมเนียม 9,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 1,000 แตไมถึง 2,000
คาธรรมเนียม 10,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 2,000 แตไมถึง 3,000
คาธรรมเนียม 12,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 3,000 แตไมถึง 4,000
คาธรรมเนียม 13,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 4,000 แตไมถึง 5,000
คาธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 5,000 แตไมถึง 6,000
คาธรรมเนียม 16,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 6,000 ขึ้นไป
คาธรรมเนียม 18,000 บาท
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หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ทําเนียบรัฐบาล ตู ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
10302
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต www.1111.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทสายดวนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม
หมายเหตุ 6) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
7) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.1)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
24/07/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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