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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (สวนภูมิภาค)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (สวนภูมิภาค)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 11
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 11
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (สวนภูมิภาค) สํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /www.kalasin-mu.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
00:00 - 00:00 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เปนโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด โดยความถูกตองของเอกสาร หากไมอาจ
พิจารณาไดในขณะที่รับใบแจง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ไดรับใบแจง
ครบถวนแลว กรณีที่ความไมถูกตองของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเปนเหตุที่ไมอาจรับแจงได พนักงานเจาหนาที่จะมี
คําสั่งไมออกใบรับแจงให
ผูแจงตองเปนผูผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดเรียบรอยแลว
และตองยื่นใบแจงภายใน 45 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็นผลประโยชนยกเวนโรงงานที่เปนโครงการของรัฐที่
ไดดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นผลประโยชนแลวหรือโรงงานที่ไดรับความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือโรงงานที่ไดดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) เรียบรอย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม http://www.mnre.go.th)
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ 2 ชั่วโมง
ความถูกตองครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ 4 ชั่วโมง
ความถูกตองของเอกสาร

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ทําเลที่ตั้งโรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณ และการปองกัน
มลพิษ หรือเหตุเดือดรอน
รําคาญ และพิจารณาการ
เปนโรงงานจําพวกที่ 2
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 2 ชั่วโมง
ลงนามในใบรับแจงประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที่ 2
(ร.ง.2) และแจงผลใหผูขอ
อนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน
นับแตวันที่พิจารณาแลว
เสร็จ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
3
ฉบับ
(- ของผูขอ
ประชาชน
อนุญาต/ผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
1)
บุคคล) - ของผู
มอบอํานาจ/ผูรับ
มอบอํานาจ - ของ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

3

ฉบับ

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

3

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
บุคคล

0

3

ฉบับ

2)

3)

4)

หมายเหตุ
พยาน 2 คน - ของ
เจาของที่ดิน กรณี
ผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน มีการ
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผู
ขออนุญาตทุก
หนา)
(- กรณีผูขอ
อนุญาตเปนบุคคล
ตางดาว
- มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
(- กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือ
ชื่อสกุล
- มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
(- ซึ่งออกใหไมเกิน
3 เดือน นับจาก
วันที่ยื่นคําขอ และ
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
ตามหนังสือรับรอง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ทุกหนา
– โดยตองมี
วัตถุประสงคของ
นิติบุคคลตรงกับ
ประเภทของ
กิจการโรงงาน
(กรณีผูแจงเปนนิติ
บุคคล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
กรมโรงงาน
1
2
ชุด
อํานาจพรอมติด อุตสาหกรรม
อากรแสตมป (ถา
มี)
1)

2)

3)

ใบแจงการ
ประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่
2 (ร.ง.1)
หนังสือยินยอมให ตั้งโรงงานในที่ดิน
กรณีเปนที่ดิน
เอกชนและผูขอ

3

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีไมอาจมอบ
ฉบับจริงได ตอง
เอาฉบับจริงมาให
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ และ
มอบสําเนาที่มีการ
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผู
ขออนุญาตทุก
หนา)
-

(มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน
หนังสืออนุญาตให
ใชประโยชนใน
พื้นที่สาธารณะ
จากหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่ใน
การกํากับดูแล
ที่ดินตาม
กฎหมาย กรณี
เปนที่ดินที่มิใช
ของเอกชน
แผนผังรวมโฉนด
ที่ดินที่มีคํารับรอง
จากสํานักงาน
ที่ดินทองที่ กรณี
ใชที่ดินตั้งโรงงาน
ตั้งแต 2 แปลงขึ้น
ไป
หนังสือรับรอง
การออกแบบ
หรือ ใบอนุญาต
ปลูกสรางอาคาร/
รื้อถอน/ดัดแปลง
กรณีอาคารใหม
และอยูในเขต
ควบคุมอาคาร

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

1

2

ฉบับ

(มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)

กรมที่ดิน

1

2

ฉบับ

(มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)

-

0

3

ฉบับ

(มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พรอมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
0
3
ฉบับ
การออกแบบ
กรณีอาคารใหม
และอยูนอกเขต
ควบคุมอาคาร

7)

8)

9)

-

0

3

ฉบับ

หนังสือรับรอง
ความมั่นคง
แข็งแรง กรณี
อาคารเดิมและอยู
นอกเขตควบคุม
อาคาร

0

3

ฉบับ

หนังสือรับรอง
ความมั่นคง
แข็งแรง หรือ
ใบอนุญาตปลูก
สรางอาคาร/รื้อ
ถอน/ดัดแปลง
กรณีอาคารเดิม
และอยูในเขต
ควบคุมอาคาร

หมายเหตุ
(มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พรอมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
(มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พรอมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
(มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พรอมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

แผนที่แสดง
บริเวณโดยรอบ
ที่ตั้งโรงงาน และ
สิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่ใกลเคียง ใน
ระยะหาง 100
10)
เมตร ถามี
สาธารณสถาน
เชน วัด โรงเรียน
หรือสถานที่
ราชการ ใหระบุ
ดวย
แผนผังแสดงสิ่ง ปลูกสรางภายใน
บริเวณโรงงาน
11)
ขนาดเหมาะสม
และถูกตองตาม
มาตราสวน
แบบแปลนอาคาร โรงงานที่ถูกตอง
ตามมาตราสวน
12)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
และรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
(มีการลงนามโดยผู
ขออนุญาตทุก
หนา)

3

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

(ซึ่งสามารถอานได
อยางชัดเจน มีการ
ลงนามโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)

3

0

ฉบับ

(- มาตราสวนที่
เหมาะสม ซึ่ง
สามารถอานได
อยางชัดเจน - มี
การลงนามรับรอง
โดยผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พรอม
สําเนาใบอนุญาต
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

3

0

ฉบับ

รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการผลิต
พรอมแสดงจุดที่
เกิดปญหา
14)
ทางดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก
น้ําเสีย อากาศ
เสีย และมลพิษ
อื่นๆ
รายละเอียด ชนิด วิธีการกําจัด
15)
จัดเก็บและ
ปองกันเหตุ

3

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

แผนผังแสดงการ
ติดตั้งเครื่องจักร

13)

หมายเหตุ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และลงนามโดยผู
ขออนุญาตทุก
หนา)
(มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พรอมสําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และลงนามโดยผู
ขออนุญาตทุก
หนา)
(มีการลงนามโดยผู
ขออนุญาตทุก
หนา)

(มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เดือดรอนรําคาญ
ความเสียหาย
อันตรายและการ
ควบคุมกาก
อุตสาหกรรม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 0 แรงมา แตไมถึง 5 แรงมา
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2)

ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 20 แรงมา
คาธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ -

3)

ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 20 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา
คาธรรมเนียม 450 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail:
inspector_ops@industry.go.th
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด http://www.industry.go.th/
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 E-Mail:
damrongdhama.1567@gmail.com
หมายเหตุ -
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4)

5)

6)

ชองทางการรองเรียน - เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายดวนทําเนียบรัฐบาล
1111 บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียนผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 - 84
โทรสาร 0 2283 1286 - 7 สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู ปณ.1111 ปณ.
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไมตองติดแสตมป) http://www.1111.go.th/form.aspx
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /www.kalasin-mu.go.th
หมายเหตุ 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)
ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง.1)
2)

หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
-

19. หมายเหตุ
สถานะ : เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว
จัดทําโดย : ธีรญา พันเทศ
อุนมัติโดย : จารุวัฒน บุญเพิ่ม
เผยแพรโดย : อภิวัฒน ปะกิทัง

วันที่พิมพ

24/08/2558
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สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท.
-

