
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เร ิม่ประกอบกจิกำรหลงัหยดุด ำเนนิงำนตดิตอ่กนัเกนิกวำ่หนึง่ปี 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสมีา กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และจ าพวกที ่3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และเป็นการแจง้เริม่ประกอบ

กจิการหลงัจากแจง้หยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี 

 

  2. เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรม 

 

  3.มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถูกตอ้ง 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

     ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  พรอ้มเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม
รายปี 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, กรุงเทพมหานคร, 
เมอืงพัทยาและ เทศบาล แลว้แตพ่ืน้ที)่)  

1 วนั เทศบาลต าบลหนองหัว

แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
1)  กรณีโรงงานจ าพวกที ่2 

-พนักงานเจา้หนา้ทีรั่บแจง้และมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
2) กรณีโรงงานจ าพวกที ่3 

-พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิและความพรอ้มในการ

ประกอบกจิการโรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรา 8 แหง่ พ.ร.บ 
โรงงาน พ.ศ.2535 หากพบวา่ไมถ่กูตอ้งจะมคี าสัง่ใหป้รับปรุง

แกไ้ข เมือ่ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ จะมคี าสัง่เป็นหนังสอือนุญาต
ใหป้ระกอบกจิการโรงงาน 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่กรมโรงงาน

22 วนั เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

อตุสาหกรรม, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, กรุงเทพมหานคร, 
เมอืงพัทยาและ เทศบาล แลว้แตพ่ืน้ที)่)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงนามในหนังสอืแจง้ผลหรอืหนังสอือนุญาต
ใหป้ระกอบกจิการโรงงาน และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา 

(กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตกรุงเทพฯ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั เทศบาลต าบลหนองหัว

แรต อ าเภอหนองบญุ
มาก จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบฟอรม์ใบแจง้ท ัว่ไป(DIW-08-AP-FS-03) ทีม่กีำรลงลำยมอื
ชือ่ของผูข้ออนุญำตหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ หำ้มถำ่ยส ำเนำลำยมอื

ชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เป็นแบบฟอรม์ทีท่างราชการ 
ก าหนด 

) 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวก
ที ่3 หรอืใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.2) กรณีเป็น

โรงงำนจ ำพวกที ่2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หา้มส าเนา) 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน มกีารลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

4) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคล

ตำ่งดำ้ว) ของผูแ้ทนนติบิุคคล มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรและ
ประทบัตรำบรษิทัโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคล

ตำ่งดำ้ว) ของผูข้ออนุญำต มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ
อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ มกีำรลงนำมรบัรอง
เอกสำรและประทบัตรำบรษิทัโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

7) 
 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของผู ้
มอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

8) ทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

9) 
 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

10) 

 

ทะเบยีนบำ้นของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

11) 

 

บตัรประชำชนของพยำน 2 คน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  
 

2) ต ัง้แต ่0 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

3) ต ัง้แต ่5 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 20 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

4) ต ัง้แต ่20 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 50 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 450 บาท 
  

 

5) ต ัง้แต ่50 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 100 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 900 บาท 
  

 

6) ต ัง้แต ่100 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 200 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  

 

7) ต ัง้แต ่200 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 300 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,100 บาท 
  

 

8) ต ัง้แต ่300 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 400 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 2,700 บาท 

  

 

9) ต ัง้แต ่400 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 500 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 3,600 บาท 

  

 

10) ต ัง้แต ่500 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 600 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 4,500 บาท 

  
 

11) ต ัง้แต ่600 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 700 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,400 บาท 

  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

 

12) ต ัง้แต ่700 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 800 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,600 บาท 
  

 

13) ต ัง้แต ่800 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 900 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,800 บาท 
  

 

14) ต ัง้แต ่900 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 1,000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
  

 

15) ต ัง้แต ่1,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 2,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,500 บาท 

  

 

16) ต ัง้แต ่2,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 3,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 

  

 

17) ต ัง้แต ่3,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 4,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 13,500 บาท 

  
 

18) ต ัง้แต ่4,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 

  
 

19) ต ัง้แต ่5,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 6,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 16,500 บาท 

  
 

20) ต ัง้แต ่6,000 แรงมำ้ ข ึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่3 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสมีา 044-330189 
www.nonghuaraticty.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 



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

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้เริม่ประกอบกจิการหลงัหยุดด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 วนั 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การแจง้เริม่ประกอบกจิการหลงัหยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


