คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/ สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
18/05/2015 10:27
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ ๐44-811685
โทรสาร ๐44-822484
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา ๑๕.๐๐ น.)

12.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535 เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มี
เอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง ที่ตงั้ สภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน
ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอื่นที่กาหนดห้ามตัง้ โรงงานจาพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/ หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/ เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนีจ้ ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13.
ที่

1)

2)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2 ยื่นใบแจ้ง
(แบบ ร.ง.1) พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ

2 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

การพิจารณา

3 ชั่วโมง

-

ประเภทขั้นตอน

กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้ง
ได้พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ
ได้รับใบแจ้งและพิจารณา
ว่าเป็นโรงงานจาพวกที่ 2
แล้วดาเนินการ

หมายเหตุ

(เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ, สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด)

(เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ, สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด)

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2 ชั่วโมง

-

(เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ, สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด)

ออกใบรับแจ้ง ( ร.ง. 2)
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับ
แจ้งได้ให้จัดทาหนังสือไม่
รับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจาพวกที่ 2

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้ง
ได้พนักงานเจ้าหน้าที่ลง
นามในใบรับแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจาพวกที่ 2
( ร.ง.2) และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีก่อนส่ง
มอบใบรับแจ้งให้
ผูป้ ระกอบการกรณีที่ 2
ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
หนังสือไม่รับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2 และแจ้งผล
การพิจารณา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14.

งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

15.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
หมายเหตุ
ส
าเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
หนังสือรับรอง
0
2
ฉบับ (ออกไว้ไม่เกิน 3
นิตบิ ุคคล
เดือนมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
1)
ประทับตราบริษัท
โดย
ผูป้ ระกอบการทุก
หน้า)
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
2
ฉบับ (และทะเบียนบ้าน
ประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้แทนนิติ
บุคคล
2)
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดย
ผูป้ ระกอบการทุก
หน้า)
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
2
ฉบับ (และทะเบียนบ้าน
ประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
3)
ของ
ผูป้ ระกอบการ
มีการลงนาม
(รับรองเอกสาร
โดย

ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

4)

5)

6)

7)
8)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบฟอร์มใบ
2
แจ้งการ
ประกอบกิจการ
1) โรงงานจาพวกที่
2 (ร.ง. 1)

2)

หนังสือมอบ

-

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ผูป้ ระกอบการทุก
หน้า)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้มอบ
อานาจ)
(ของผู้มอบ
อานาจ)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้รับมอบ
อานาจ)
(ของผู้รับมอบ
อานาจ)
(ของพยาน 2 คน)

หมายเหตุ
(มีการลงลายมือ
ชื่อของ
ผูป้ ระกอบการ
หรือผูร้ ับมอบ
อานาจทุกหน้า
ห้ามถ่ายสาเนา
ลายมือชื่อ)
(พร้อมติดอากร

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

อานาจ

3)

4)

5)

ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
แบบรายการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงงานมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
เอกสารการ
ตรวจสอบ
รับรองความ
มั่นคงแข็งแรง

-

0

2

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
แสตมป์
มีการลงนาม
รับรองการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดย
ผูป้ ระกอบการทุก
หน้า)
(กรณีอยู่ในเขต
ควบคุมอาคาร)

(กรณีอยู่นอกเขต
ควบคุมอาคาร)

(กรณีเป็นอาคาร
ที่ไม่ได้สร้างใหม่
หรืออาคารที่
ไม่ได้รับอนุญาต

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

และความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
แผนที่แสดง
6) บริเวณที่ตั้ง
โรงงาน
แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างภายใน
บริเวณโรงงานมี
การลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
7)
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
แบบแปลน
อาคารโรงงาน
ขนาดถูกต้อง
8)
ตามมาตราส่วน
มีการลงนาม
รับรองโดยผู้

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ให้ก่อสร้างเป็น
โรงงาน)

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
แผนผังแสดง
การติดตั้ง
เครื่องจักรขนาด
ถูกต้องตาม
มาตราส่วน
พร้อม
รายละเอียดของ
เครื่องจักรแต่ละ
9) เครื่องมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการ
10) ผลิตพร้อมแสดง
จุดที่เกิดปัญหา
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ได้แก่น้าเสีย
อากาศเสียและ
มลพิษอื่นๆมีการ
ลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
รายละเอียดชนิด
วิธีการกาจัด
จัดเก็บและ
ป้องกันเหตุ
เดือดร้อน
ราคาญความ
เสียหายอันตราย
11) และการควบคุม
กาก
อุตสาหกรรมมี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผูป้ ระกอบการ
ทุกหน้า
เอกสารเกี่ยวกับ
การรับฟังความ
12)
คิดเห็นของ
ประชาชนตามที่

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

1

ฉบับ

-

-

0

2

ฉบับ

-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

กระทรวง
อุตสาหกรรม
กาหนด
16. ค่าธรรมเนียม
1) ตัง้ แต่ 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 9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ ๐44-811685
โทรสาร ๐44-822484
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (รง.1)

19. หมายเหตุ
วันทีพ
่ ิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

27/07/2558
เผยแพร่คมู่ อื บนเว็บไซต์แล้ว
นางสุวรีย์ เมตตาพล
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย
นางสุวรีย์ เมตตาพล

