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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จําพวก ที่ 2
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จําพวก ที่ 2
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
18/05/2015 10:27
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122 /ติดตอด,วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป0ดให,บริการวันจันทร2ถึงวันศุกร2 (ยกเว,นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป<นผูประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
เป<นโรงงานทีต่ ั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถวนถูกตอง ที่ตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลักเกณฑE
และเป<นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ไมขัดกฎหมายอื่นที่กําหนดหามตั้งโรงงาน จําพวก ที่ 2
หมายเหตุ :
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยืน่ คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่ คําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จ

2/6

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงานที่
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
2 ชั่วโมง กองชาง เทศบาลเมือง
เอกสาร
ยื่นใบแจง(แบบร.ง.1) พรอมเอกสาร
แมฮองสอน
หลักฐานประกอบเจาหนาทีผ่ ูรับคําขอ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา กรณีที่ 1 สามารถรับแจงไดพนักงาน
3 ชั่วโมง กองชาง เทศบาลเมือง
เจาหนาที่เมื่อไดรับใบแจงและพิจารณา
แมฮองสอน
วาเป<นโรงงานจําพวกที่ 2 แลว
ดําเนินการ ออกใบรับแจง( ร.ง. 2)
กรณีที่ 2 ไมสามารถรับแจงไดใหจัดทํา
หนังสือไมรับแจงการประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2
3) การลงนาม/
กรณีที่ 1สามารถรับแจงไดพนักงาน
2 ชั่วโมง กองชาง เทศบาลเมือง
คณะกรรมการ เจาหนาที่ลงนามในใบรับแจงประกอบ
แมฮองสอน
มีมติ
กิจการโรงงานจําพวก ที่ 2 (ร.ง.2) และ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมรายปKกอนสง
มอบใบรับแจงใหผูประกอบการกรณีที่
2 ไมสามารถรับแจงไดใหพนักงาน
เจาหนาที่ลงนามหนังสือไมรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
และแจงผลการพิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
รายการเอกสาร
ภาครัฐผู
ที่
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1) หนังสือรับรองนิติ
0
2
ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 เดือนมีการลงนาม
บุคคล
รับรองเอกสารและประทับ ตราบริษัท
โดยผูประกอบการทุกหนา)
2) บัตรประจําตัว
กรมการ
0
2
ฉบับ (และทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทาง
ประชาชน
ปกครอง
(กรณีบุคคลตางดาว) ของผูแทนนิติ
บุคคลมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผูประกอบการทุก
หนา)
3) บัตรประจําตัว
กรมการ
0
2
ฉบับ (และทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทาง
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หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู
ที่
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
ประชาชน
ปกครอง
(กรณีบุคคลตางดาว) ของผูประกอบการ
มีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุกหนา)
4) บัตรประจําตัว
กรมการ
0
2
ฉบับ (หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลตาง
ประชาชน
ปกครอง
ดาว) ของผูมอบอํานาจ)
5) สําเนาทะเบียน
กรมการ
0
2
ฉบับ (ของผูมอบอํานาจ)
บาน
ปกครอง
6) บัตรประจําตัว
กรมการ
0
2
ฉบับ (หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลตาง
ประชาชน
ปกครอง
ดาว) ของผูรับมอบอํานาจ)
7) สําเนาทะเบียน
กรมการ
0
2
ฉบับ (ของผูรับมอบอํานาจ)
บาน
ปกครอง
8) บัตรประจําตัว
กรมการ
0
2
ฉบับ (ของพยาน 2 คน)
ประชาชน
ปกครอง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) แบบฟอรEมใบแจงการประกอบกิจการ
2
0
ฉบับ (มีการลงลายมือ
โรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง.1)
ชื่อของผู
ประกอบ การ
หรือผูรับมอบ
อํานาจทุกหนา
หามถายสําเนา
ลายมือชื่อ)
2) หนังสือมอบอํานาจ
1
1
ฉบับ (พรอมติดอากร
แสตมปNมีการลง
นามรับรองการ
ลงนามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตรา
บริษัทโดยผูประ
กอบการทุกหนา)
3) ใบอนุญาตกอสรางอาคารมีการลง
0
2
ฉบับ (กรณีอยูในเขต
นามรับรองเอกสารโดยผูประกอบการ
ควบคุมอาคาร)
ทุกหนา
4) แบบรายการกอสรางอาคารโรงงานมี
0
2
ฉบับ (กรณีอยูนอกเขต
การลงนามรับรองโดยผูประกอบ
ควบคุมอาคาร)
วิชาชีพวิศว กรรมควบคุมและรับรอง
เอก สารโดยผูประกอบการทุกหนา
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

5) เอกสารการตรวจสอบรับ รองความ
มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคารจากผูประกอบวิชาชีพวิศว
กรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดย
ผูประกอบการทุกหนา

-

1

1

ฉบับ

6) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน
7) แผนผังแสดงสิง่ ปลูกสรางภาย ใน
บริเวณโรงงานมีการลงนามรับรอง
โดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู
ประกอบ การทุกหนา
8) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาด
ถูกตองตามมาตราสวนมีการลงนาม
รับรองโดยผูประกอบวิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา
9) แผนผังแสดงการติดตัง้ เครื่อง จักร
ขนาดถูกตองตามมาตราสวนพรอม
รายละ เอียดของเครื่องจักรแตละ
เครื่องมีการลงนามรับรองโดยผู
ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสารโดยผูประกอบการ
ทุกหนา
10) รายละเอียดขั้นตอนกระบวน การ
ผลิตพรอมแสดงจุดที่เกิดปPญหา
ทางดานสิง่ แวดลอม ได แกน้ําเสีย
อากาศเสียและมลพิษอื่นๆมีการลง
นามรับ รองโดยผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสาร
โดยผูประกอบการทุกหนา
11) รายละเอียดชนิดวิธีการกําจัดจัดเก็บและ

-

1
1

1
1

ฉบับ
ฉบับ

(กรณีเป<นอาคาร
ที่ไมไดสรางใหม
หรืออาคารที่
ไมไดรับอนุญาต
ใหกอสรางเป<น
โรงงาน)
-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

0

2

ฉบับ

-

ปRองกันเหตุเดือด รอนรําคาญความ
เสียหายอัน ตรายและการควบคุมกาก
อุตสาหกรรมมีการลงนามรับ รอง
เอกสารโดยผูประกอบ การทุกหนา

12) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟPงความ
คิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนด
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

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
คาธรรมเนียม2,100 บาท
หมายเหตุ 7) ตั้งแต 300 แตไมถึง 400
คาธรรมเนียม2,700 บาท
หมายเหตุ 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

หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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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
หมายเหตุ 18) ตั้งแต 5,000 แตไมถึง 6,000
คาธรรมเนียม16,500 บาท
หมายเหตุ 19) ตั้งแต 6,000 ขึ้นไป
คาธรรมเนียม18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเป<นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย2 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร2ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตEแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณE จีนาคํา
สมบูรณE ใจเย็น

