
1/7 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวา

หนึ่งป 15/05/2015 15:13  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเปนการแจง
เริ่มประกอบกิจการหลังจากแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 

2. เปนโรงงานท่ีตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 
3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง 

 
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
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ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

** พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 

** ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบพรอมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมรายป 
 

1 วัน เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 

(หนวยงานท่ี
รับผิดชอบไดแก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาลแลวแต
พ้ืนท่ี) 

2) 

การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจําพวกท่ี 2 
-พนักงานเจาหนาท่ีรับแจง
และมีหนังสือแจงผลการ
พิจารณา 
2) กรณีโรงงานจําพวกท่ี 3 
-พนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ความพรอมในการประกอบ
กิจการโรงงานใหเปนไปตาม
มาตรา 8 แหงพ.ร.บโรงงาน
พ.ศ.2535 หากพบวาไม
ถูกตองจะมีคําสั่งใหปรับปรุง
แกไขเม่ือไดปรับปรุงแกไข
แลวจะมีคําสั่งเปนหนังสือ
อนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงาน 

22 วัน เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 

(หนวยงานท่ี
รับผิดชอบไดแก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาลแลวแต
พ้ืนท่ี) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจาหนาท่ีลงนามใน
หนังสือแจงผลหรือหนังสือ
อนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงานและแจงผูขอทราบ
ผลการพิจารณา (กรณีท่ีเปน
โรงงานท่ีตั้งในเขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วัน เทศบาลตําบล
โพธิ์ทอง อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) 
กรณีเปนโรงงานจําพวกท่ี 
3 หรือใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน 
(รง.2) กรณีเปนโรงงาน
จําพวกท่ี 2 

- 1 0 ฉบับ (หามสําเนา) 

2) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 เดือน
มีการลงนามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู
ขออนุญาตทุกหนา) 

3) 

บัตรประชาชนและ
ทะเบียนบานหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลตาง
ดาว) ของผูแทนนิติบุคคล
มีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตรา

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บริษัทโดยผูขออนุญาตทุก
หนา 

4) 

บัตรประชาชนและ
ทะเบียนบานหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลตาง
ดาว) ของผูขออนุญาตมี
การลงนามรับรองเอกสาร
โดยผูขออนุญาตทุกหนา 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

บัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) ของผูมอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

6) 
ทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

7) 

บัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) ของผูรับ
มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

8) 
ทะเบียนบานของผูรับ
มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

9) 
บัตรประชาชนของพยาน 
2 คน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอรมใบแจงท่ัวไป
(DIW-08-AP-FS-03) ท่ีมี
การลงลายมือชื่อของผูขอ
อนุญาตหรือผูรับมอบ
อํานาจหามถายสําเนา
ลายมือชื่อ 

- 1 0 ฉบับ (เปนแบบฟอรมท่ีทาง
ราชการ 
กําหนด 
) 

2) 
หนังสือมอบอํานาจพรอม
ติดอากรแสตมปมีการลง

- 1 0 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมใชเครื่องจักร 

คาธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ตั้งแต 0 แรงมาแตไมถึง 5 แรงมา 
คาธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 

3) ตั้งแต 5 แรงมาแตไมถึง 20 แรงมา 
คาธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 

4) ตั้งแต 20 แรงมาแตไมถึง 50 แรงมา 
คาธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 

5) ตั้งแต 50 แรงมาแตไมถึง 100 แรงมา 
คาธรรมเนียม900 บาท 
หมายเหตุ - 

6) ตั้งแต 100 แรงมาแตไมถึง 200 แรงมา 
คาธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ - 

7) ตั้งแต 200 แรงมาแตไมถึง 300 แรงมา 
คาธรรมเนียม2,100 บาท 
หมายเหตุ - 

8) ตั้งแต 300 แรงมาแตไมถึง 400 แรงมา 
คาธรรมเนียม2,700 บาท 
หมายเหตุ - 

9) ตั้งแต 400 แรงมาแตไมถึง 500 แรงมา 
คาธรรมเนียม3,600 บาท 
หมายเหตุ - 

10) ตั้งแต 500 แรงมาแตไมถึง 600 แรงมา 
คาธรรมเนียม4,500 บาท 
หมายเหตุ - 
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11) ตั้งแต 600 แรงมาแตไมถึง 700 แรงมา 
คาธรรมเนียม5,400 บาท 
หมายเหตุ - 

12) ตั้งแต 700 แรงมาแตไมถึง 800 แรงมา 
คาธรรมเนียม6,600 บาท 
หมายเหตุ - 

13) ตั้งแต 800 แรงมาแตไมถึง 900 แรงมา 
คาธรรมเนียม7,800 บาท 
หมายเหตุ - 

14) ตั้งแต 900 แรงมาแตไมถึง 1,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม9,000 บาท 
หมายเหตุ - 

15) ตั้งแต 1,000 แรงมาแตไมถึง 2,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม10,500 บาท 
หมายเหตุ - 

16) ตั้งแต 2,000 แรงมาแตไมถึง 3,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม12,000 บาท 
หมายเหตุ - 

17) ตั้งแต 3,000 แรงมาแตไมถึง 4,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม13,500 บาท 
หมายเหตุ - 

18) ตั้งแต 4,000 แรงมาแตไมถึง 5,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม15,000 บาท 
หมายเหตุ - 

19) ตั้งแต 5,000 แรงมาแตไมถึง 6,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม16,500 บาท 
หมายเหตุ - 

20) ตั้งแต 6,000 แรงมาข้ึนไป 
คาธรรมเนียม18,000 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 

2) ชองทางการรองเรียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
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หมายเหตุ- 
3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

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

วันท่ีพิมพ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววารีภรณ เข็มออน 
อนุมัติโดย นายไชยยง นพคุณ 
เผยแพรโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววารีภรณ เข็มออน 

 
 


