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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 15:26
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, กรุงเทพมหานคร,เมืองพัทยาและ
เทศบาล และที่สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และเปนการแจงเริ่ม
ประกอบกิจการหลังจากแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป
2. เปนโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม
3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติม
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ไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจาหนาที่
1 วัน
กรมโรงงาน
(หนวยงานที่
ตรวจสอบความครบถวน
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ไดแก
ของเอกสารตามรายการ
กรมโรงงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
อุตสาหกรรม,
พรอมเรียกเก็บ
องคกรปกครอง
คาธรรมเนียมรายป
สวนทองถิ่น,
1)
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล แลวแต
พื้นที่
และที่สํานักการ
ชางเทศบาลนคร
เชียงใหม)
การพิจารณา
1) กรณีโรงงานจําพวกที่ 2 22 วัน
กรมโรงงาน
(หนวยงานที่
-พนักงานเจาหนาที่รับแจง
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ไดแก
และมีหนังสือแจงผลการ
กรมโรงงาน
2)
พิจารณา
อุตสาหกรรม,
2) กรณีโรงงานจําพวกที่ 3
องคกรปกครอง
-พนักงานเจาหนาที่
สวนทองถิ่น,
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ความพรอมในการประกอบ
กิจการโรงงานใหเปนไป
ตามมาตรา 8 แหง พ.ร.บ
โรงงาน พ.ศ.2535 หาก
พบวาไมถูกตองจะมีคําสั่ง
ใหปรับปรุงแกไข เมื่อได
ปรับปรุงแกไขแลว จะมี
คําสั่งเปนหนังสืออนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงาน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

พนักงานเจาหนาที่ ลงนาม 7 วัน
ในหนังสือแจงผลหรือ
หนังสืออนุญาตใหประกอบ
กิจการโรงงาน และแจงผูขอ
ทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เปนโรงงานที่ตั้งใน
เขตกรุงเทพฯ) และที่สํานัก
การชางเทศบาลนคร
เชียงใหม

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล แลวแต
พื้นที่
และที่สํานักการ
ชางเทศบาลนคร
เชียงใหม)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) ใบอนุญาต
1
0
ฉบับ
(หามสําเนา)

4/9

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกที่ 3 หรือ
ใบรับแจงการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกที่ 2
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ออกไวไมเกิน 3
เดือน มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา)
-

0

1

ฉบับ

-

2)

3)

4)

บัตรประชาชน
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูแทนนิติ
บุคคล มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตรา
บริษัทโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา
บัตรประชาชน
-

หมายเหตุ
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ที่

5)

6)

7)

8)
9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูขออนุญาต
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูมอบ
อํานาจ
ทะเบียนบานของ
ผูมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูรับมอบ
อํานาจ
ทะเบียนบานของ
ผูรับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
ของพยาน 2 คน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

แบบฟอรมใบ
แจงทั่วไป(DIW08-AP-FS-03) ที่
มีการลงลายมือ
1) ชื่อของผูขอ
อนุญาตหรือผูรับ
มอบอํานาจ หาม
ถายสําเนา
ลายมือชื่อ
หนังสือมอบ
อํานาจพรอมติด
อากรแสตมป มี
การลงนาม
2)
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา
16. คาธรรมเนียม
1) ไมใชเครื่องจักร
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2) ตั้งแต 0 แรงมา แตไมถึง 5 แรงมา
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 3) ตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 20 แรงมา
คาธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ -

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เปนแบบฟอรมที่
ทางราชการ
กําหนด
)

0

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ตั้งแต 20 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา
คาธรรมเนียม 450 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 50 แรงมา แตไมถึง 100 แรงมา
คาธรรมเนียม 900 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 100 แรงมา แตไมถึง 200 แรงมา
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 200 แรงมา แตไมถึง 300 แรงมา
คาธรรมเนียม 2,100 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 300 แรงมา แตไมถึง 400 แรงมา
คาธรรมเนียม 2,700 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 400 แรงมา แตไมถึง 500 แรงมา
คาธรรมเนียม 3,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 500 แรงมา แตไมถึง 600 แรงมา
คาธรรมเนียม 4,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 600 แรงมา แตไมถึง 700 แรงมา
คาธรรมเนียม 5,400 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 700 แรงมา แตไมถึง 800 แรงมา
คาธรรมเนียม 6,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 800 แรงมา แตไมถึง 900 แรงมา
คาธรรมเนียม 7,800 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 900 แรงมา แตไมถึง 1,000 แรงมา
คาธรรมเนียม 9,000 บาท
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15)

16)

17)

18)

19)

หมายเหตุ ตั้งแต 1,000 แรงมา แตไมถึง 2,000 แรงมา
คาธรรมเนียม 10,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 2,000 แรงมา แตไมถึง 3,000 แรงมา
คาธรรมเนียม 12,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 3,000 แรงมา แตไมถึง 4,000 แรงมา
คาธรรมเนียม 13,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 4,000 แรงมา แตไมถึง 5,000 แรงมา
คาธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต 5,000 แรงมา แตไมถึง 6,000 แรงมา
คาธรรมเนียม 16,500 บาท
หมายเหตุ -

20) ตั้งแต 6,000 แรงมา ขึ้นไป
คาธรรมเนียม 18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ทําเนียบรัฐบาล ตู ปณ. 1111
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต www.1111.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทสายดวนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม
หมายเหตุ -
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6)

ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
7) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5
วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

