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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งเร่ิมประกอบกิจกำรหลังหยุดด ำเนินงำนตดิต่อกันเกินกว่ำหน่ึงปี 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลทา่สาปอ าเภอเมืองยะลาจงัหวดัยะลา 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุด าเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลท่าสาปอ าเภอเมืองยะลาจงัหวดัยะลา 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุด าเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปีเทศบาล
ต าบลทา่สาป  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลท่าสาปกองช่าง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 และเป็นการแจ้งเร่ิม
ประกอบกิจการหลงัจากแจ้งหยดุด าเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี 
 
  2. เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรม 
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  3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
 ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
     ** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

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)  กรณีโรงงานจ าพวกท่ี 2 22 วนั กรมโรงงาน (หนว่ยงานท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

-พนกังานเจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง
และมีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณา 
2) กรณีโรงงานจ าพวกท่ี 3 
-พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ความพร้อมในการประกอบ
กิจการโรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรา 8 แหง่พ.ร.บ
โรงงานพ.ศ.2535 หาก
พบวา่ไมถ่กูต้องจะมีค าสัง่
ให้ปรับปรุงแก้ไขเม่ือได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมี
ค าสัง่เป็นหนงัสืออนญุาต
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 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) 
กรณีเป็นโรงงาน
จ าพวกท่ี 3 หรือ
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2) 
กรณีเป็นโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 

- 1 0 ฉบบั (ห้ามส าเนา) 

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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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนญุาตทกุหน้า 

4) 

บตัรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ขออนญุาต
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดยผู้ขออนญุาต
ทกุหน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

บตัรประชาชน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบ
อ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

6) 
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

7) 

บตัรประชาชน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

8) 
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

9) 
บตัรประชาชน
ของพยาน 2 คน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบ
แจ้งทัว่ไป(DIW-
08-AP-FS-03) ท่ี
มีการลงลายมือ
ช่ือของผู้ขอ
อนญุาตหรือผู้ รับ
มอบอ านาจห้าม
ถ่ายส าเนา
ลายมือช่ือ 

- 1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มท่ี
ทางราชการ 
ก าหนด 
) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมติด
อากรแสตมป์มี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่ใช้เคร่ืองจักร 

ค่ำธรรมเนียม150 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ตัง้แต่ 0 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 5 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม150 บาท 
หมำยเหตุ - 
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3) ตัง้แต่ 5 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 20 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม300 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

4) ตัง้แต่ 20 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 50 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม450 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

5) ตัง้แต่ 50 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 100 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม900 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

6) ตัง้แต่ 100 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 200 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม1,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

7) ตัง้แต่ 200 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 300 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม2,100 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

8) ตัง้แต่ 300 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 400 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม2,700 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

9) ตัง้แต่ 400 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 500 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม3,600 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

10) ตัง้แต่ 500 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 600 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม4,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
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11) ตัง้แต่ 600 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 700 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม5,400 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

12) ตัง้แต่ 700 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 800 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม6,600 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

13) ตัง้แต่ 800 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 900 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม7,800 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

14) ตัง้แต่ 900 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 1,000 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม9,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

15) ตัง้แต่ 1,000 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 2,000 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม10,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

16) ตัง้แต่ 2,000 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 3,000 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม12,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

17) ตัง้แต่ 3,000 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 4,000 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม13,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

18) ตัง้แต่ 4,000 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 5,000 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม15,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
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19) ตัง้แต่ 5,000 แรงม้ำแต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้ำ 
ค่ำธรรมเนียม16,500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

20) ตัง้แต่ 6,000 แรงม้ำขึน้ไป 
ค่ำธรรมเนียม18,000 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลท่าสาปส านกัปลดัฝ่ายอ านวยการโทรศพัท์ 073 - 362485 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

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

วันท่ีพมิพ์ 01/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลทา่สาปอ าเภอเมือง

ยะลาจงัหวดัยะลาสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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