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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 18/05/2015
10:27
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1732 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
เป็ น โรงงานที่ ตั้งอยู่ น อกนิ คมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุต สาหกรรมตามมาตรา 30 มี เอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้วนถูกต้อง ที่ตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไม่
ขัดกฎหมายอื่นที่กำหนดห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 2
หมายเหตุ
** กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
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กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะ
ดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบเอกสาร

2) การพิจารณา

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวก 2 ชั่วโมง
ที่ 2 ยื่นใบแจ้ง(แบบร.ง.1) พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้
3 ชั่วโมง
พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับใบ
แจ้งและพิจารณาว่าเป็นโรงงาน
จำพวกที่ 2 แล้วดำเนินการ
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2) กรณีที่ 2
ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้จัดทำ
หนังสือไม่รับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจำพวกที่ 2
กรณีที่ 1สามารถรับแจ้งได้
2 ชั่วโมง
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบ
รับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีก่อนส่งมอบ
ใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการกรณีที่
2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามหนังสือ
ไม่รับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 และแจ้งผล
การพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
เทศบาลเมือง ท้องถิน่ , สำนักงาน
สระแก้ว
อุตสาหกรรมจังหวัด,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
เทศบาลเมือง ท้องถิ่น, สำนักงาน
สระแก้ว
อุตสาหกรรมจังหวัด,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
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14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จำนวน จำนวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1) หนังสือรับรองนิติ
0
2
บุคคล

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

2) บัตรประจำตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

3) บัตรประจำตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

0

ฉบับ

4) บัตรประจำตัว
ประชาชน
5) สำเนาทะเบียนบ้าน
6) บัตรประจำตัว
ประชาชน
7) สำเนาทะเบียนบ้าน
8) บัตรประจำตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

0
0

2
2

ฉบับ
ฉบับ

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

0
0

2
2

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า)
(และทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้แทนนิติบุคคลมีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า)
(และทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้ประกอบการมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า)
(หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคล
ต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจ)
(ของผู้มอบอำนาจ)
(หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคล
ต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ)
(ของผู้รับมอบอำนาจ)
(ของพยาน 2 คน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
2
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(มีการลงลายมือชื่อของ
ผู้ประกอบการหรือผู้รับ
มอบอำนาจทุกหน้า
ห้ามถ่ายสำเนาลายมือ
ชื่อ)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

2) หนังสือมอบอำนาจ

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1
1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(พร้อมติดอากรแสตมป์
มีการลงนามรับรองการ
ลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการทุก
หน้า)
(กรณีอยู่ในเขตควบคุม
อาคาร)

3) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีการลง
นามรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า
4) แบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงาน
มีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
รับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า
5) เอกสารการตรวจสอบรับรองความ
มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
ของอาคารจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรอง
เอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า
6) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน

-

0

2

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

(กรณีอยู่นอกเขต
ควบคุมอาคาร)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้
สร้างใหม่หรืออาคารที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างเป็นโรงงาน)

-

1

1

ฉบับ

-

7) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายใน
บริเวณโรงงานมีการลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า
8) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาด
ถูกต้องตามมาตราส่วนมีการลงนาม
รับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรอง
เอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
ขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนพร้อม
9) รายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละ
เครื่องมีการลงนามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

และรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่น้ำเสีย
อากาศเสียและมลพิษอื่นๆมีการลง
10)
นามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรอง
เอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า
รายละเอียดชนิดวิธีการกำจัด
จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อน
รำคาญความเสียหายอันตรายและ
11)
การควบคุมกากอุตสาหกรรมมีการ
ลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า
เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
12) คิดเห็นของประชาชนตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
16. ค่าธรรมเนียม
1) ตั้งแต่ 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 -

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

0

2

ฉบับ

-
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
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
ค่าธรรมเนียม7,800 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 -

7/7

19) ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1372 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (รง.1)
19. หมายเหตุ
-

