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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 18/05/2015
10:27
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ชั้น ๑)
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕
โทรสาร ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535
เปนโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
ที่ตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลักเกณฑและเปนไปตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไมขัดกฎหมายอื่นที่กําหนดหาม
ตั้งโรงงานจําพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
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ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไม
พิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยนื่ คําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวน
ตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลา
ตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
**ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ
2 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 ยื่นใบแจง
(แบบร.ง.1) พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบเจาหนาที่
ผูรบั คําขอตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

การพิจารณา

กรณีที่ 1 สามารถรับแจงได 3 ชั่วโมง
พนักงานเจาหนาที่เมือ่ ไดรับ
ใบแจงและพิจารณาวาเปน
โรงงานจําพวกที่ 2 แลว
ดําเนินการ
ออกใบรับแจง( ร.ง. 2) กรณี
ที่ 2 ไมสามารถรับแจงไดให
จัดทําหนังสือไมรบั แจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

กรณีที่ 1สามารถรับแจงได 2 ชั่วโมง
พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน
ใบรับแจงประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2 ( ร.ง.2)

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ
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ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
รายปกอนสงมอบใบรับแจง
ใหผูประกอบการกรณีที่ 2
ไมสามารถรับแจงไดให
พนักงานเจาหนาที่ลงนาม
หนังสือไมรบั แจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 และแจงผลการ
พิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ
0
บุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
2

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

2)

กรมการปกครอง

0

2

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษทั
โดยผูประกอบการ
ทุกหนา)
ฉบับ (และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูแทนนิติ
บุคคล
มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษทั
โดยผูประกอบการ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

3)

4)
5)

6)

7)
8)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
2
แบบฟอรมใบแจง
การประกอบ
1) กิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2
(ร.ง.1)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หมายเหตุ
ทุกหนา
)
(และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูประกอบการ
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูมอบอํานาจ)
(ของผูม อบอํานาจ)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูร ับมอบ
อํานาจ)
(ของผูร ับมอบ
อํานาจ)
(ของพยาน 2 คน)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (มีการลงลายมือชื่อ
ของผูประกอบการ
หรือผูรบั มอบ
อํานาจทุกหนา
หามถายสําเนา
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

4)

5)

ลายมือชื่อ
)
(พรอมติดอากร
แสตมป
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษทั
โดยผูประกอบการ
ทุกหนา)
(กรณีอยูในเขต
ควบคุมอาคาร)

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ฉบับ

ใบอนุญาต
กอสรางอาคารมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
แบบรายการ
กอสรางอาคาร
โรงงานมีการลง
นามรับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
เอกสารการ
ตรวจสอบรับรอง
ความมั่นคง
แข็งแรงและความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย

-

0

2

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

(กรณีอยูนอกเขต
ควบคุมอาคาร)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีเปนอาคารที่
ไมไดสรางใหมหรือ
อาคารที่ไมไดรบั
อนุญาตใหกอสราง
เปนโรงงาน)

2)

3)

หมายเหตุ
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ผูประกอบการทุก
หนา
1
แผนที่แสดง
บริเวณที่ตงั้
โรงงาน
1
แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสรางภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา
1
แบบแปลนอาคาร
โรงงานขนาด
ถูกตองตาม
มาตราสวนมีการ
ลงนามรับรองโดย
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
1
แผนผังแสดงการ
ติดตั้งเครื่องจักร
ขนาดถูกตองตาม
มาตราสวนพรอม
รายละเอียดของ
เครื่องจักรแตละ
เครื่องมีการลง
นามรับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
วิศวกรรมควบคุม
และรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
1
รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการผลิต
พรอมแสดงจุดที่
เกิดปญหา
ทางดาน
สิ่งแวดลอมไดแก
น้ําเสียอากาศเสีย
10) และมลพิษอื่นๆมี
การลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการทุก
หนา
1
รายละเอียดชนิด
วิธีการกําจัด
จัดเก็บและ
ปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญ
ความเสียหาย
11) อันตรายและการ
ควบคุมกาก
อุตสาหกรรมมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผูประกอบการทุก
หนา
12) เอกสารเกี่ยวกับ
0
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

2

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
การรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชนตามที่
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กําหนด

16. คาธรรมเนียม
1) ตั้งแต 0 แตไมถึง 5
คาธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ 2)

ตั้งแต 5 แตไมถึง 20
คาธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ -

3)

ตั้งแต 20 แตไมถึง 50
คาธรรมเนียม450 บาท
หมายเหตุ -

4)

ตั้งแต 50 แตไมถึง 100
คาธรรมเนียม900 บาท
หมายเหตุ -

5)

ตั้งแต 100 แตไมถึง 200
คาธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -

6)

ตั้งแต 200 แตไมถึง 300
คาธรรมเนียม2,100 บาท
หมายเหตุ -

7)

ตั้งแต 300 แตไมถึง 400
คาธรรมเนียม2,700 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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8)

ตั้งแต 400 แตไมถึง 500
คาธรรมเนียม3,600 บาท
หมายเหตุ -

9)

ตั้งแต 500 แตไมถึง 600
คาธรรมเนียม4,500 บาท
หมายเหตุ -

10) ตั้งแต 600 แตไมถึง 700
คาธรรมเนียม5,400 บาท
หมายเหตุ 11) ตั้งแต 700 แตไมถึง 800
คาธรรมเนียม6,600 บาท
หมายเหตุ 12) ตั้งแต 800 แตไมถึง 900
คาธรรมเนียม7,800 บาท
หมายเหตุ 13) ตั้งแต 900 แตไมถึง 1,000
คาธรรมเนียม9,000 บาท
หมายเหตุ 14) ตั้งแต 1,000 แตไมถึง 2,000
คาธรรมเนียม10,500 บาท
หมายเหตุ 15) ตั้งแต 2,000 แตไมถึง 3,000
คาธรรมเนียม12,000 บาท
หมายเหตุ 16) ตั้งแต 3,000 แตไมถึง 4,000
คาธรรมเนียม13,500 บาท
หมายเหตุ 17) ตั้งแต 4,000 แตไมถึง 5,000
คาธรรมเนียม15,000 บาท
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หมายเหตุ 18) ตั้งแต 5,000 แตไมถึง 6,000
คาธรรมเนียม16,500 บาท
หมายเหตุ 19) ตั้งแต 6,000 ขึ้นไป
คาธรรมเนียม18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕ เว็บไซต : www.pichaicity.go.th
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ- (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.1)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางนวรัตน ศิริผัด
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

