คู่มอื สาหรับประชาชน
งานที่ให้ บริการ
การกากับดูแลโรงงานจาพวกที่ 1 และ 2
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ งาน..........................กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/่ ช่ องทางการให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
งาน............................... กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0-5316-0308
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรสาร 0-5316-0308
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 16.00 น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
"โรงงาน" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรื อยานพาหนะที่ใช้เครื่ องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรื อกาลัง
เทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรื อใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่ องจักรหรื อไม่ก็ตาม สาหรับทา ผลิต
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุ ง ทดสอบ ปรับปรุ ง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรื อทาลายสิ่ งใดๆ ทั้งนี้ ตาม
ประเภทหรื อชนิ ดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง
"ตั้งโรงงาน" หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่ องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงาน หรื อนา
เครื่ องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคาร สถานที่หรื อยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ
"ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความว่า การทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุ ง ทดสอบ ปรับปรุ ง แปร
สภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรื อทาลายสิ่ งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดลองเครื่ องจักร
"ผูอ้ นุญาต" หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรื อผูซ้ ่ ึ งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม
"ใบอนุญาต" หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โรงงานแบ่งตามประเภท ชนิ ด หรื อขนาด เป็ น3 จาพวก ดังนี้
1.โรงงานจาพวกที่ 1
2.โรงงานจาพวกที่ 2
3.โรงงานจาพวกที่ 3
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล
พ.ศ.๒๕๕๒
1.ภารกิจที่กระทรวงอุสาหกรรมถ่ายโอนให้แก่เทศบาล
1.1 การกากับดูแลโรงงานจาพวกที่ 1
1.2 การกากับดูแลและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
1.3 การตรวจสอบโรงงานกรณี ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ
2.ให้เทศบาลรายงานข้อมูลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3.ให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่เทศบาลเพื่อให้งานตามภารกิจที่ถ่ายโอนเป็ นไปด้วย
ความ
ถูกต้อง

ข้ อที่ต้องแจ้ งหรือขออนุญาต
ข้ อที่ไม่ ต้องแจ้ งหรือขออนุญาต
1. โรงงานจาพวกที่ 2
1.โรงงานจาพวกที่ 1
2. โรงงานภายเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรื อเขตนิ คม
- ไม่ตอ้ งแจ้ง
อุตสาหกรรมซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยนิ คมอุตสาหกรรม - ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมรายปี
3. โรงงานหยุดดาเนิ นการงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่ งปี
- แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน
- ถ้าจะประกอบกิจการต่อ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่
4. กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรายปี ให้แก่ผปู ้ ระกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
1. การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
กองช่าง
- ยื่นใบแจ้งเอกสารตรวจสอบ
1 วัน
- เอกสารครบ+ลงทะเบียนรับเรื่ อง
- เอกสารไม่ครบ คืนเรื่ อง
2. เอกสารครบลงทะเบียนรับเรื่ อง
กองช่าง
- พิจารณากระบวนการผลิต
2 วัน
- เสนอนายกสัง่ การ
3 วัน
- นายกมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ(ออกคาสัง่ 1 วัน)
- ผูไ้ ด้รับมอบหมาย ตรวจทาเลที่ต้งั โรงงาน 1 วัน
- จัดทาประกาศรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ตามแบบ 1-4
10 วัน
(เพื่อประกอบการพิจารณารับแจ้ง)
- จัดทาประกาศสรุ ปผลการรับฟั งฯ ตามแบบ 5
- ปิ ดประกาศสรุ ปผล ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบ
กาหนดประกาศ
3.เห็นควรรับแจ้ง
กองช่าง
- จัดทาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
(ร.ง.1)
4. แจ้งผูข้ อและจ่ายใบรับแจ้ง ฯ (ร.ง.2)ให้ผขู ้ อ
5.สรุ ปผลแจ้ง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
ระยะเวลา
18 วันทาการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการับแจ้ งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบแจ้ง ร.ง.1
จานวน 4 ชุด

2.สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

จานวน 1 ชุด

3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือ/เอกสาร
จานวน 1 ชุด
รับรองของคนต่างด้าวของผูป้ ระกอบกิจการ
4.หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับอานาจ จานวน 1 ชุด
5. ตรวจดูใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
5.1 ชื่อที่อยู่ ของผูป้ ระกอบกิจการถูกต้องตรงตาม ข้อ 2-3
5.2 การประกอบกิจการ เพื่อทราบประเภทหรื อชนิดของโรงงาน
5.3 กาลังแรงม้าเครื่ องจักร และ/หรื อ จานวนคนงาน เพื่อตรวจสอบขนาด ของโรงงานว่าเป็ นโรงงาน
จาพวกที่ 2 หรื อไม่
5.4 สถานที่ต้งั โรงงานว่าอยูใ่ นพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรื อไม่
5.5 การลงชื่อผูป้ ระกอบกิจการในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคล จะต้องเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่เป็ นไป
ไปตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรื อผูร้ ับมอบอานาจเท่านั้น
5.6 แผนที่สงั เขปแสดงรายละเอียดชัดเจนพอที่จะตรวจสอบติดตามผลได้หรื อไม่
ค่ าธรรมเนียม
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรายปี ให้แก่ผปู ้ ระกอบ กิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

การรับเรื่องร้ องรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยนได้ที่ กองช่าง เทศบาลตาบล
เชียง-เคี่ยน โทรศัพท์ 053-160308
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2.กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) กาหนดประเภทหรื อชนิ ดของโรงงาน
3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
4.กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
5.กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535)
6 .กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535)
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535)
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535)
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538)
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539)
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539)
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540)
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540)
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)
16. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)
17. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2537)
18. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538)
19. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)
20. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540)
21. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)
22. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)

23. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
24. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)
25. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542)
26. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542)
27. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)
28. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543)
29. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543)
30. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545)
31. กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรายปี ให้แก่ผปู ้ ระกอบ กิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
ตัวอย่ างการกรอกแบบฟอร์ ม

