คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การแจ้งเริม
่ ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ :เทศบาลตาบลศรีบวั บาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูนกระทรวงอุตสาหกรรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็ นผู ้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ตามบัญชีท ้ายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ .ศ.
2535
เป็ นโรงงานทีต
่ งั ้ อยูน
่ อกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ ้วนถูกต ้อง
ทีต
่ งั ้ สภาพแวดล ้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต ้องถูกต ้องตามหลักเกณฑ์และเป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขด
ั กฎหมายอืน
่ ที่
กาหนดห ้ามตัง้ โรงงานจาพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข /เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคาขอและผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร ้อม
กาหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอดาเนินการแก ้ไข /เพิม
่ เติม หากผู ้ยืน
่ คาขอไม่ดาเนินการแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู ้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะยังไม่
พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู ้ยืน
่ คาขอจะดาเนินการแก ้ไขคาขอหรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมครบถ ้วน
ตามบันทึกความบกพร่องนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
** ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
**ทัง้ นีจ
้ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
เทศบาลตาบลศรีบวั บาน 1/1 ม.3 ต.ศรีบวั บานอ .เมืองลาพูน จ.
ลาพูน 51000/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด ) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :1 วัน
ลาด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ยืน
่ ใบแจ ้ง(แบบ ร.ง.1)
พร ้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับคาขอตรวจสอบ
ความครบถ ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ , สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด , กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ
เทศบาล))
การพิจารณา
กรณีท ี่ 1 สามารถรับแจ ้งได ้ พนักงานเจ ้าหน ้าทีเ่ มือ
่ ได ้รับใบแจ ้ง
และพิจารณาว่าเป็ นโรงงานจาพวกที่ 2 แล ้วดาเนินการ
ออกใบรับแจ ้ง( ร.ง. 2) กรณีท ี่ 2 ไม่สามารถรับแจ ้งได ้ให ้จัดทา
หนังสือไม่รับแจ ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ , สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด , กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ
เทศบาล))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลา
2 ชัว่ โมง

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลศรีบวั บาน
อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

3 ชัว่ โมง

เทศบาลตาบลศรีบวั บาน
อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

2 ชัว่ โมง

เทศบาลตาบลศรีบวั บาน

ลาด ับ

ขนตอน
ั้
กรณีท ี่ 1สามารถรับแจ ้งได ้ พนักงานเจ ้าหน ้าทีล
่ งนามในใบรับ
แจ ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี กอ
่ นส่งมอบใบรับแจ ้งให ้ผู ้ประกอบการ กรณี
ที่ 2 ไม่สามารถรับแจ ้งได ้ ให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีล
่ งนามหนังสือ
ไม่รับแจ ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และแจ ้งผลการ
พิจารณา

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ , สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด , กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ
เทศบาล))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (ร.ง.1)
ฉบ ับจริง2ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
่ ของผู ้ประกอบการ หรือผู ้รับมอบอานาจ
หมายเหตุ(มีการลงลายมือชือ
ทุกหน ้า
่
ห ้ามถ่ายสาเนาลายมือชือ
)
2)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ออกไว ้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู ้ประกอบการทุกหน ้า )
3)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(และทะเบียนบ ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว)
ของผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู ้ประกอบการทุก
หน ้า
)
4)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(และทะเบียนบ ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว)
ของผู ้ประกอบการ
มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู ้ประกอบการทุกหน ้า
)
5)
หน ังสือมอบอานาจ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(พร ้อมติดอากรแสตมป์
มีการลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู ้ประกอบการทุกหน ้า
)
6)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว) ของผู ้มอบ
อานาจ)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ลาด ับ
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของผู ้มอบอานาจ)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว) ของผู ้รับมอบ
อานาจ)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของผู ้รับมอบอานาจ)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของพยาน 2 คน)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร มีการลงนามร ับรองเอกสารโดย
ผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีอยูใ่ นเขตควบคุมอาคาร)
แบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงาน มีการลงนามร ับรอง
โดยผูป
้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและร ับรองเอกสารโดย
ผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีอยูน
่ อกเขตควบคุมอาคาร)
เอกสารการตรวจสอบร ับรองความมน
่ ั คงแข็งแรงและความ
ปลอดภ ัยของอาคารจากผูป
้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ร ับรองเอกสารโดยผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็ นอาคารทีไ่ ม่ได ้สร ้างใหม่ หรืออาคารทีไ่ ม่ได ้รับ
อนุญาตให ้ก่อสร ้างเป็ นโรงงาน)
แผนทีแ
่ สดงบริเวณทีต
่ งโรงงาน
ั้
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุแผนผ ังแสดงสิง่ ปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน มีการลงนาม
ร ับรองโดยผูป
้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและร ับรองเอกสาร
โดยผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุแบบแปลนอาคารโรงงาน ขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนมีการลง
นามร ับรองโดยผูป
้ ระกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมและร ับรอง
เอกสารโดยผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุแผนผ ังแสดงการติดตงเครื
ั้
อ
่ งจ ักร ขนาดถูกต้องตาม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

-

-

ลาด ับ

18)

19)

20)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
มาตราส่วนพร้อมรายละเอียดของเครือ
่ งจ ักรแต่ละเครือ
่ ง มีการลง
นามร ับรองโดยผูป
้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและร ับรอง
เอกสารโดยผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุรายละเอียดขนตอนกระบวนการผลิ
ั้
ต พร้อมแสดงจุดทีเ่ กิดปัญหา
ทางด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ นา้ เสีย อากาศเสีย และมลพิษอืน
่ ๆ มี
การลงนามร ับรองโดยผูป
้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
ร ับรองเอกสารโดยผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุรายละเอียดชนิด วิธก
ี ารกาจ ัด จ ัดเก็บและป้องก ันเหตุเดือดร้อน
ราคาญ ความเสียหายอ ันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม
มีการลงนามร ับรองเอกสารโดยผูป
้ ระกอบการทุกหน้า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุเอกสารเกีย
่ วก ับการร ับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ตงแต่
ั้
0 แต่ไม่ถงึ 5
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 150 บาท

2)

ตงแต่
ั้
5 แต่ไม่ถงึ 20
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 300 บาท

3)

ตงแต่
ั้
20 แต่ไม่ถงึ 50
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 450 บาท

4)

ตงแต่
ั้
50 แต่ไม่ถงึ 100
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 900 บาท

5)

ตงแต่
ั้
100 แต่ไม่ถงึ 200
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

6)

ตงแต่
ั้
200 แต่ไม่ถงึ 300
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท

7)

ตงแต่
ั้
300 แต่ไม่ถงึ 400
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท

8)

ตงแต่
ั้
400 แต่ไม่ถงึ 500
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท

ลาด ับ
9)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ตงแต่
ั้
500 แต่ไม่ถงึ 600
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท

10)

ตงแต่
ั้
600 แต่ไม่ถงึ 700
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท

11)

ตงแต่
ั้
700 แต่ไม่ถงึ 800
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท

12)

ตงแต่
ั้
800 แต่ไม่ถงึ 900
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท

13)

ตงแต่
ั้
900 แต่ไม่ถงึ 1,000
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท

14)

ตงแต่
ั้
1,000 แต่ไม่ถงึ 2,000
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท

15)

ตงแต่
ั้
2,000 แต่ไม่ถงึ 3,000
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท

16)

ตงแต่
ั้
3,000 แต่ไม่ถงึ 4,000
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท

17)

ตงแต่
ั้
4,000 แต่ไม่ถงึ 5,000
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

18)

ตงแต่
ั้
5,000 แต่ไม่ถงึ 6,000
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท

19)

้ ไป
ตงแต่
ั้
6,000 ขึน
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล ตู ้ ปณ . 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
(หมายเหตุ: -)
3)
เว็บไซต์ www.1111.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
(หมายเหตุ: -)
5)
เทศบาลตาบลศรีบวั บาน 1/1 ม.3 ต.ศรีบวั บาน อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000 / ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
6)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม . 10300))
7)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

ลาด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลาด ับ
ชือ
1)
แบบฟอร์มใบแจ ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (รง.1)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหร ับเจ้าหน้าที่
่ กระบวนงาน:การแจ ้งเริม
ชือ
่ ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการทีต
่ อ
่ เนือ
่ งจากหน่วยงานอืน
่
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
ระด ับผลกระทบ:บริการทีม
่ ค
ี วามสาคัญด ้านเศรษฐกิจ /สังคม
้ ทีใ่ ห้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมภ
พืน
ิ าค, ท ้องถิน
่
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา :พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 1.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน :
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน:การแจ ้งเริม
่ ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 เทศบาลตาบลศรีบวั บาน
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

