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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป (สวนภูมิภาค) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป (สวนภูมิภาค) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป (สวนภูมิภาค)  

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักการชาง  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  70/21  ถนนถีนานนท  อําเภอเมือง  จังหวัด

กาฬสินธุ  46000 /หมายเลขโทรศัพท  043-821354-6  /www.kalasin-mu.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

00:00 - 00:00 น. 



2/9 
 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และเปนการแจงเริ่ม

ประกอบกิจการหลังจากแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 

 เปนโรงงานท่ีตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 

 มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองครบถวน 

 ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร

ตามรายการเอกสารหลักฐาน

ประกอบ พรอมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมรายป 
 

1 วัน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีเปนผูประกอบกิจการ

โรงงานจําพวกท่ี 2 

-พนักงานเจาหนาท่ีรับแจง

และมีหนังสือแจงผลการ

พิจารณา 

กรณีเปนผูประกอบกิจการ

โรงงานจําพวกท่ี 3 

-พนักงานเจาหนาท่ี

ตรวจสอบขอเท็จจริงและ

15 วัน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ความพรอมในการประกอบ

กิจการโรงงานใหเปนไปตาม

มาตรา 8 แหง

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 หากพบวาไมถูกตอง

จะมีคําสั่งใหปรับปรุงแกไข 

เม่ือไดปรับปรุงแกไขแลว จะ

มีคําสั่งเปนหนังสืออนุญาต

ใหประกอบกิจการโรงงาน 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา

ลงนามในหนังสือแจงผลการ

พิจารณาใหผูขออนุญาต

ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต

วันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

7 วัน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   23 วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (- ของผูขอ

อนุญาต/ผูแทนนิติ

บุคคล (กรณีผูขอ

อนุญาตเปนนิติ

บุคคล) - ของผู
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจ/ผูรับ

มอบอํานาจ - ของ

พยาน 2 คน - ของ

เจาของท่ีดิน กรณี

ผูขออนุญาตไมใช

เจาของท่ีดิน มีการ

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผู

ขออนุญาตทุก

หนา) 

2) 

หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 0 1 ฉบับ (- กรณีผูขอ

อนุญาตเปนบุคคล

ตางดาว 

- มีการลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูขอ

อนุญาตทุกหนา) 

3) 

ใบสําคัญการ

เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบับ (- กรณีมีการ

เปลี่ยนชื่อตัวหรือ

ชื่อสกุล 

- มีการลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูขอ

อนุญาตทุกหนา) 

4) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ฉบับ (- ซ่ึงออกใหไมเกิน 

3 เดือน นับจาก

วันท่ียื่นคําขอ และ

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผู

มีอํานาจลงนาม
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูกพันนิติบุคคล

ตามหนังสือรับรอง

ทุกหนา 

– โดยตองมี

วัตถุประสงคของ

นิติบุคคลตรงกับ

ประเภทของ

กิจการโรงงาน

(กรณีผูขออนุญาต

เปนนิติบุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนังสือมอบ

อํานาจพรอมติด

อากรแสตมป (ถา

มี) 

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1 0 ฉบับ (กรณีไมอาจมอบ

ฉบับจริงได ตอง

เอาฉบับจริงมาให

พนักงานเจาหนาท่ี

ตรวจสอบ และ

มอบสําเนาท่ีมีการ

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผู

ขออนุญาตทุก

หนา) 

2) ใบแจงท่ัวไป - 1 0 ฉบับ - 

3) 

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน (ร.ง.4) 

กรณีเปนโรงงาน

จําพวกท่ี 3 หรือ

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบรับแจงการ

ประกอบกิจการ

โรงงาน (ร.ง.2) 

กรณีเปนโรงงาน

จําพวกท่ี 2 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมใชเครื่องจักร 

 คาธรรมเนียม 150 บาท 

หมายเหตุ -   

2) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 0 แรงมา แตไมถึง 5 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 150 บาท 

หมายเหตุ -   

3) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 20 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 300 บาท 

หมายเหตุ -   

4) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 20 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 450 บาท 

หมายเหตุ -   

5) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 50 แรงมา แตไมถึง 100 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 900 บาท 

หมายเหตุ -   

6) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 100 แรงมา แตไมถึง 200 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ -   

7) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 200 แรงมา แตไมถึง 300 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 2,100 บาท 

หมายเหตุ -   

8) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 300 แรงมา แตไมถึง 400 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 2,700 บาท 
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หมายเหตุ -   

 

9) ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 400 แรงมา แตไมถึง 500 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 3,600 บาท 

หมายเหตุ -   

10 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 500 แรงมา แตไมถึง 600 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 4,500 บาท 

หมายเหตุ -   

11 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 600 แรงมา แตไมถึง 700 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 5,400 บาท 

หมายเหตุ -   

12 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 700 แรงมา แตไมถึง 800 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 6,600 บาท 

หมายเหตุ -   

13 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 800 แรงมา แตไมถึง 900 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 7,800 บาท 

หมายเหตุ -   

14 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 900 แรงมา แตไมถึง 1,000 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 9,000 บาท 

หมายเหตุ -   

15 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 1,000 แรงมา แตไมถึง 2,000 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 10,500 บาท 

หมายเหตุ -   

16 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 2,000 แรงมา แตไมถึง 3,000 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 12,000 บาท 

หมายเหตุ -   

17 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 3,000 แรงมา แตไมถึง 4,000 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 13,500 บาท 

หมายเหตุ -   

18 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 4,000 แรงมา แตไมถึง 5,000 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 15,000 บาท 

หมายเหตุ -   



8/9 
 

19 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5,000 แรงมา แตไมถึง 6,000 แรงมา 

 คาธรรมเนียม 16,500 บาท 

หมายเหตุ -   

20 ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 6,000 แรงมาข้ึนไป 

 คาธรรมเนียม 18,000 บาท 

หมายเหตุ -   

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail: 

inspector_ops@industry.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด http://www.industry.go.th/ 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 E-Mail: 

damrongdhama.1567@gmail.com 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน - เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการปรชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต. กทม. (ประตุ 4) - สายดวนทําเนียบรัฐบาล 

1111 บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียนผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 - 84  

โทรสาร 0 2283 1286 - 7 - สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย  กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู ปณ.1111 ปณ.

ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไมตองติดแสตมป) - http://www.1111.go.th/form.aspx 

หมายเหตุ - 

5) ชองทางการรองเรียน สํานักการชาง  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  70/21  ถนนถีนานนท  อําเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ  46000 /หมายเลขโทรศัพท  043-821354-6  /www.kalasin-mu.go.th 

หมายเหตุ - 

6) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) ใบแจงท่ัวไป 

- 
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2) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

สถานะ :  เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 

จัดทําโดย :  ธีรญา พันเทศ 

อุนมัติโดย : จารุวัฒน  บุญเพ่ิม 

เผยแพรโดย : อภิวัฒน ปะกิทัง 

 

 

วันท่ีพิมพ 24/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


