
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเร่ิมประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 
(สวนภูมิภาค) 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหมกระทรวงอุตสาหกรรม  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
 
 เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเปนการแจงเริ่ม
ประกอบกิจการหลังจากแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป  
 เปนโรงงานท่ีต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองครบถวน  
 ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน
คูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
เทศบาลตําบลสันกําแพงอ.สันกําแพงจ.เชียงใหม/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :23 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบพรอมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
รายป 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

2) การพิจารณา 
กรณีเปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
-พนักงานเจาหนาท่ีรับแจงและมีหนังสือแจงผลการพิจารณา  
กรณีเปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 
-พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงและความพรอมในการ
ประกอบกิจการโรงงานใหเปนไปตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 หากพบวาไมถูกตองจะมี
คําส่ังใหปรับปรุงแกไขเมื่อไดปรับปรุงแกไขแลวจะมีคําส่ังเปน
หนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน 
(หมายเหตุ: -) 

15 วัน สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาลงนามในหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหผูขออนุญาตทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณา
แลวเสร็จ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(- ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปน
นิติบุคคล) - ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ - ของพยาน 2 คน - 
ของเจาของท่ีดินกรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินมีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา) 

2) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(- กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว 
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา ) 

กรมการกงสุล 

3) 
 

ใบสําคัญการเปล่ียนชื่อ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา3ฉบับ 
หมายเหตุ(- กรณีมีการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(- ซ่ึงออกใหไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีย่ืนคําขอและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือ
รับรองทุกหนา 
–โดยตองมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการโรงงาน
(กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีไมอาจมอบฉบับจริงไดตองเอาฉบับจริงมาใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบและมอบสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูขออนุญาตทุกหนา) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6) 
 

ใบแจงท่ัวไป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) กรณีเปนโรงงาน
จําพวกท่ี 3 หรือใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) 
กรณีเปนโรงงานจําพวกท่ี 2 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมใชเครื่องจักร 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

2) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 0 แรงมาแตไมถึง 5 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

3) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 5 แรงมาแตไมถึง 20 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

4) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 20 แรงมาแตไมถึง 50 แรงมา คาธรรมเนียม 450 บาท 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 
5) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 50 แรงมาแตไมถึง 100 แรงมา 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 900 บาท 
 
 

6) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 100 แรงมาแตไมถึง 200 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 1,500 บาท 
 
 

7) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 200 แรงมาแตไมถึง 300 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 2,100 บาท 
 
 

8) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 300 แรงมาแตไมถึง 400 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 2,700 บาท 
 
 

9) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 400 แรงมาแตไมถึง 500 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 3,600 บาท 
 
 

10) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 500 แรงมาแตไมถึง 600 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 4,500 บาท 
 
 

11) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 600 แรงมาแตไมถึง 700 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 5,400 บาท 
 
 

12) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 700 แรงมาแตไมถึง 800 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 6,600 บาท 
 
 

13) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 800 แรงมาแตไมถึง 900 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 7,800 บาท 
 
 

14) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 900 แรงมาแตไมถึง 1,000 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 9,000 บาท 
 
 

15) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 1,000 แรงมาแตไมถึง 2,000 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 10,500 บาท 
 
 

16) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 2,000 แรงมาแตไมถึง 3,000 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 12,000 บาท 
 
 

17) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 3,000 แรงมาแตไมถึง 4,000 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 13,500 บาท 
 
 

18) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 4,000 แรงมาแตไมถึง 5,000 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 15,000 บาท 
 
 

19) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 5,000 แรงมาแตไมถึง 6,000 แรงมา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 16,500 บาท 
 
 

20) ขนาดกําลังเครื่องจักรต้ังแต 6,000 แรงมาขึ้นไป 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 18,000 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลขท่ี 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด http://www.industry.go.th/ 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร.1567 
(หมายเหตุ: -) 

4) - เรือนรับรองประชาชนศูนยบริการปรชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเขตดุสิต. กทม. (ประตุ 4) - สายดวนทําเนียบรัฐบาล 1111 บริการรับแจงเรื่อง
รองทุกขตลอด 24 ช่ัวโมงหรือรับรองเรียนผานทางโทรศัพท 0 2283 1271 - 84  โทรสาร 0 2283 1286 - 7 -
 สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกราบเรียนนายกรัฐมนตรีตูปณ.1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร 
10302 (ไมตองติดแสตมป) - http://www.1111.go.th/form.aspx 
(หมายเหตุ: -) 

5) เทศบาลตําบลสันกําแพงอ.สันกําแพงจ.เชียงใหม 053331904 
(หมายเหตุ: -) 

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

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) ใบแจงท่ัวไป 

(หมายเหตุ: -) 
2) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงานพ .ศ. 2535 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป (สวนภูมิภาค) 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 

 
1)พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:ไมมี 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 11:05 การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงาน
ติดตอกันเกินกวาหนึ่งปเทศบาลตําบลสันกําแพงอ .สันกําแพงจ.เชียงใหม 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


