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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้ งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่ อกันเกินกว่ าหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งเริ่ มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ ปี
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งเริ่ มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ ปี
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักการช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์. 0 2382 6140 - 53 ต่อ 134-136 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเป็ นการแจ้ งเริ่ ม
ประกอบกิจการหลังจากแจ้ งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ ปี
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2. เป็ นโรงงานที่ตงอยู
ั ้ น่ อกนิคมอุตสาหกรรม
3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้ วนถูกต้ อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้ าหน้ าที่
1 วัน
สานักการช่าง
ตรวจสอบความครบถ้ วน
เทศบาลนคร
ของเอกสารตามรายการ
สมุทรปราการ
1)
เอกสารหลักฐานประกอบ
พร้ อมเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี
การพิจารณา

2)

1) กรณีโรงงานจาพวกที่ 2
-พนักงานเจ้ าหน้ าที่รับแจ้ ง
และมีหนังสือแจ้ งผลการ
พิจารณา
2) กรณีโรงงานจาพวกที่ 3
-พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและ
ความพร้ อมในการประกอบ
กิจการโรงงานให้ เป็ นไป
ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ

22 วัน

สานักการช่าง
เทศบาลนคร
สมุทรปราการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โรงงานพ.ศ.2535 หาก
พบว่าไม่ถกู ต้ องจะมีคาสัง่
ให้ ปรับปรุงแก้ ไขเมื่อได้
ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วจะมี
คาสัง่ เป็ นหนังสืออนุญาต
ให้ ประกอบกิจการโรงงาน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ลงนาม
ในหนังสือแจ้ งผลหรื อ
หนังสืออนุญาตให้ ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้ งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เป็ นโรงงานที่ตงใน
ั้
เขตกรุงเทพฯ)

7 วัน

สานักการช่าง
เทศบาลนคร
สมุทรปราการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)
กรณีเป็ นโรงงาน
จาพวกที่ 3 หรื อ
ใบรับแจ้ งการ
ประกอบกิจการ

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ห้ ามสาเนา)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็ นโรงงาน
จาพวกที่ 2
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ออกไว้ ไม่เกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า)
-

-

0

1

ฉบับ

-

2)

3)

4)

บัตรประชาชน
และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้แทนนิติ
บุคคลมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า
บัตรประชาชน
และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้ขออนุญาต
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

5)

6)

7)

8)
9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้ า
บัตรประชาชน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้มอบ
อานาจ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอานาจ
บัตรประชาชน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้รับมอบ
อานาจ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประชาชน
ของพยาน 2 คน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบฟอร์ มใบ
แจ้ งทัว่ ไป(DIW08-AP-FS-03) ที่
มีการลงลายมือ
ชื่อของผู้ขอ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เป็ นแบบฟอร์ มที่
ทางราชการ
กาหนด)
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ที่

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาตหรื อผู้รับ
มอบอานาจห้ าม
ถ่ายสาเนา
ลายมือชื่อ
หนังสือมอบ
อานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์มี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ ใช้ เครื่องจักร
ค่ าธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2) ตัง้ แต่ 0 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 5 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 3) ตัง้ แต่ 5 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 20 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 4) ตัง้ แต่ 20 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 50 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 450 บาท
หมายเหตุ 5) ตัง้ แต่ 50 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 100 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 900 บาท
หมายเหตุ -

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

ตัง้ แต่ 100 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 200 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 200 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 300 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 2,100 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 300 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 400 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 2,700 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 400 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 500 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 3,600 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 500 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 600 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 4,500 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 600 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 700 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 5,400 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 700 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 800 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 6,600 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 800 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 900 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 7,800 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 900 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 1,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 9,000 บาท
หมายเหตุ ตัง้ แต่ 1,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 2,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 10,500 บาท
หมายเหตุ –
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16) ตัง้ แต่ 2,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 3,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 12,000 บาท
หมายเหตุ 17) ตัง้ แต่ 3,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 4,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 13,500 บาท
หมายเหตุ 18) ตัง้ แต่ 4,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 5,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ 19) ตัง้ แต่ 5,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถึง 6,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 16,500 บาท
หมายเหตุ 20) ตัง้ แต่ 6,000 แรงม้ าขึน้ ไป
ค่ าธรรมเนียม 18,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ-(1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์.
0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ-(เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Onuma Kongwan
Tippawan Jawroongrit
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

