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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลังหยุดดาํเนินงานตดิต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลภผูามา่น 

กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนั

เกินกวา่หนึง่ปี 15/05/2015 15:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396022 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบญัญตัโิรงงานพ.ศ. 2535 และเป็นการแจ้งเร่ิม

ประกอบกิจการหลงัจากแจ้งหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี  

 

  2. เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรม 
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  3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง  

 

หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข /เพิ่มเตมิได้

ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

 ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว  

 

 ** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

     ** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานประกอบ

พร้อมเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมรายปี 
 

1 วนั กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

(หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบได้แก่

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม, 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน, 

กรุงเทพมหานคร, 

เมืองพทัยาและ

เทศบาลแล้วแต่

พืน้ท่ี) 

2) 
การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจําพวกท่ี 2 22 วนั กรมโรงงาน (หนว่ยงานท่ี
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

-พนกังานเจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง

และมีหนงัสือแจ้งผลการ

พิจารณา 

2) กรณีโรงงานจําพวกท่ี 3 

-พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

ความพร้อมในการประกอบ

กิจการโรงงานให้เป็นไป

ตามมาตรา 8 แหง่พ.ร.บ

โรงงานพ.ศ.2535 หาก

พบวา่ไมถ่กูต้องจะมีคําสัง่

ให้ปรับปรุงแก้ไขเม่ือได้

ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมี

คําสัง่เป็นหนงัสืออนญุาต

ให้ประกอบกิจการโรงงาน 
 

อตุสาหกรรม รับผิดชอบได้แก่

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม, 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน, 

กรุงเทพมหานคร, 

เมืองพทัยาและ

เทศบาลแล้วแต่

พืน้ท่ี) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม

ในหนงัสือแจ้งผลหรือ

หนงัสืออนญุาตให้ประกอบ

กิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอ

ทราบผลการพิจารณา 

(กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้ใน

เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วนั กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 3 หรือ

ใบรับแจ้งการ

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.2) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 2 

- 1 0 ฉบบั (ห้ามสําเนา) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 

เดือนมีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัทโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า) 

3) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้แทนนิติ

บคุคลมีการลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทบัตรา

บริษัทโดยผู้ขอ

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาตทกุหน้า 

4) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ขออนญุาต

มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

โดยผู้ขออนญุาต

ทกุหน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

บตัรประชาชน

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้มอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

6) 
ทะเบียนบ้านของ

ผู้มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

7) 

บตัรประชาชน

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

8) 
ทะเบียนบ้านของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

9) 
บตัรประชาชน

ของพยาน 2 คน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบ

แจ้งทัว่ไป(DIW-

08-AP-FS-03) ท่ี

มีการลงลายมือ

ช่ือของผู้ขอ

อนญุาตหรือผู้ รับ

มอบอํานาจห้าม

ถ่ายสําเนา

ลายมือช่ือ 

- 1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มท่ี

ทางราชการ 

กําหนด 

) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมตดิ

อากรแสตมป์มี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัทโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่ใช้เคร่ืองจักร 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ตัง้แต่ 0 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 
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3) ตัง้แต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 20 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม300 บาท 

หมายเหตุ - 

 

4) ตัง้แต่ 20 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 50 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม450 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) ตัง้แต่ 50 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 100 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม900 บาท 

หมายเหตุ - 

 

6) ตัง้แต่ 100 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 200 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

7) ตัง้แต่ 200 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 300 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม2,100 บาท 

หมายเหตุ - 

 

8) ตัง้แต่ 300 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 400 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม2,700 บาท 

หมายเหตุ - 

 

9) ตัง้แต่ 400 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 500 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม3,600 บาท 

หมายเหตุ - 

 

10) ตัง้แต่ 500 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 600 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม4,500 บาท 

หมายเหตุ - 
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11) ตัง้แต่ 600 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 700 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม5,400 บาท 

หมายเหตุ - 

 

12) ตัง้แต่ 700 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 800 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม6,600 บาท 

หมายเหตุ - 

 

13) ตัง้แต่ 800 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 900 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม7,800 บาท 

หมายเหตุ - 

 

14) ตัง้แต่ 900 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 1,000 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม9,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

15) ตัง้แต่ 1,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 2,000 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม10,500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

16) ตัง้แต่ 2,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 3,000 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม12,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17) ตัง้แต่ 3,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 4,000 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม13,500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

18) ตัง้แต่ 4,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5,000 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม15,000 บาท 

หมายเหตุ - 
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19) ตัง้แต่ 5,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม16,500 บาท 

หมายเหตุ - 

20) ตัง้แต่ 6,000 แรงม้าขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม18,000 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396022  

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ . 1111 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ www.1111.go.th 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นของรัฐบาลเลขหมาย 1111 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรม 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย Onuma Kongwan 

อนุมัตโิดย Tippawan Jawroongrit 

เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ระโหฐาน 
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