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ประจ าตัวผู้เสียภาษีให้กรอกเลขและคลิกปุ่ม ตรวจสอบ/ดึงข้อมูลจากกรมพัฒฯ เพ่ือดึงข้อมูล) 
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คู่มือการรับฟังฯ/ขออนุญาตประกอบฯ/แจ้งเริม่ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 (ส าหรบั กกพ.) 

หน้า 14 

28. กรณีมีเอกสารที่ต้องแนบ ให้คลิกท่ี Tab เอกสารแนบ และคลิก เพิ่มข้อมูล ให้แนบเอกสาร โดยคลิกที่

แว่นขยาย  เพ่ือเลือกประเภทเอกสารแนบ จากนั้นคลิกปุ่ม Browse. เพ่ือเลือกไฟล์เอกสาร เมื่อ

อัพโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK 

 

 
 

29. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 
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1.2. สอจ. รับค าขอ  
การรับค าขอข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นฯ ของสอจ. มีข้ันตอนดังนี้ 

1. Tab เจ้าหน้าที่ -> การรับเรื่อง กรณีที่มีเลขที่หนังสือให้กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือและลงวันที่หนังสือ

ให้เรียบร้อย จากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม รับค าขอ 

 
 

2. รายการรับค าขอ จะแสดงที่เมนรูับฟังความคิดเห็น-> ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) 
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1.3. สอจ. พิจารณาด าเนินการรับฟังความเห็นประชาชน 
การรับค าขอและพิจารณาด าเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ มีข้ันตอนดังนี ้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม 

เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกทีเ่มนู รับฟังความคิดเห็น -> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) คลิกรายการทีม่ีสถานะรับค าขอ 

 
 

3. Tab เจ้าหน้าที่ -> ประกอบกิจการ กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความการประกอบกิจการให้แก้ไขที่ช่อง 

ประกอบกิจการ(โดยเจ้าหน้าที่) (กรณีต้องการคัดลอกข้อความการประกอบกิจการให้ติ๊กเลือก 

คัดลอกการประกอบกิจการ (ของผู้ประกอบการ)) 
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4. Tab เจ้าหน้าที่ -> เงื่อนไขการขออนุญาต ให้เจ้าหน้าที่คลิกที่ เพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอให้

เลือกเงื่อนไขการอนุญาต ให้เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

 
 

5. Tab เจ้าหน้าที่ -> ข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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6. Tab เจ้าหน้าที่ -> ประกาศผลการพิจารณา  ให้เลือกวันที่ประกาศรับฟังความคิดเห็น 

 
 

7. Tab เจ้าหน้าที่ -> สรุปรับฟังความคิดเห็น(ตามแบบ 5) ให้กรอกข้อมูลการสรุปผลว่ามี/ไม่มีผู้คัดค้าน

ให้ครบถ้วน (กรณียังไม่ทราบวันที่ประกาศสรุปผลที่ชัดเจน ไม่ต้องคลิกยืนยันวันที่ประกาศสรุปผลการ

รับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งสามารถเข้ามาแก้ไขและยืนยันได้หลังอนุมัติปิดสรุปได้อีกครั้ง) 
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8. Tab เจ้าหน้าที่ -> สรุปผลตรวจ -> แบบตรวจ ให้เลือกวันที่ออกตรวจและชื่อผู้ตรวจ จากนั้นให้

เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเห็นควรอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือไม่ 

 
 

9. Tab เจ้าหน้าที่ -> สรุปผลตรวจ -> เอกสารแนบแบบตรวจ ให้คลิก เพิ่มข้อมูล และแนบแบบตรวจที่

เจ้าหน้าที่ใช้ในการออกตรวจให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
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10. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีเอกสารแนบเพ่ิมเติม ให้สามารถแนบเอกสารได้ที่ Tab เจ้าหน้าที่ -> เอกสารแนบ

(เจ้าหน้าที่) ให้คลิก เพิ่มข้อมูล และแนบเอกสารที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

 
 

11. ยืนยันวิธีพิจารณาอนุญาต โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 

 กรณีพิจารณาอัตโนมัติ ยืนยันวิธีพิจารณา โดยคลิกปุ่ม พิจารณา Auto 

 กรณีพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ให้คลิกปุ่ม พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ 

 
หมายเหตุ : กรณีพิจารณาอัตโนมัติ เมื่อปิดสรุปผลการรับฟังความเห็นแล้ว เรื่องจะไปแสดงที่ แจ้งเริ่มประกอบ

กิจการ 
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12. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นค าขอให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม พิจารณาด าเนินการ  

 
 

13. รายการที่พิจารณาด าเนินการแล้วจะแสดงที่เมนู รับฟังความคิดเห็น -> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) 
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1.4. สอจ. อนุมัติปิดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
เมื่อสอจ.พิจารณาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการปิดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม 

เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกท่ีเมนู รับฟังความคิดเห็น -> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) คลิกรายการที่มีสถานะพิจารณาด าเนินการ 

 
3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย และคลิกปุ่ม อนุมัติปิดสรุปผล  (กรณีที่ค าขอยังไม่เรียบร้อย สามารถ

คลิกปุ่ม รอด าเนินการ ได)้ 

 
 

4. รายการทีป่ิดสรุปรับฟังฯ จะปรากฏที่เมนู รับฟังความคิดเห็น->ตรวจสอบ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ดังรูป 
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 สอจ. ยื่นสรุปผลการรับฟังฯ เพ่ือขอประกอบกิจการโรงงาน 
เมื่อสถานะของค าขอรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นปิดสรุปผลแล้ว จึงจะสามารถยื่นสรุปผลการรับฟังฯ ได้ โดย

การยื่นสรุปผลการรับฟังฯ มี 2 แนวทางดังนี้ 

1) ยื่นสรุปรับฟังฯ ที่เมนูรบัฟังความคิดเห็นฯ 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th  จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 

เพ่ือ เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู รับฟังความคิดเห็น -> ตรวจสอบ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้เลือกข้อมูลที่มีสถานะ ปิดสรุปผล 

(และยังไม่ยื่นสรุปผลการรับฟังฯ) จากนั้น คลิกปุ่ม ยื่นสรุปผลการรับฟังฯ ประกอบ/ขยาย แล้วข้อมูล

ที่ยื่นจะแสดงที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ -> ยื่นค าขอ (จ3) โดยจะได้เลข RefID ใหม่ ดังรูป 

 
 

3. ระบบจะแจ้งเตือน ยื่นสรุปผลการรับฟังฯ ประกอบ/ขยายเรียบร้อย โดยจะได้เลข RefID ใหม ่
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2) ยื่นสรุปรับฟังฯ ที่เมนขูออนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) คลิกปุ่ม  และเลือก ยื่นสรุปผล

การรับฟังฯ ประกอบ/ขยาย  

 
 

2. เมื่อปรากฏหน้าต่างให้เลือกรายการที่ต้องยื่นสรุปรับฟังฯ ให้คลิกที่แว่นขยายเพ่ือเลือกรายการรับฟังฯ 

ที่ต้องการยื่น จากนั้น คลิกปุ่ม OK 

 
 

3. ระบบจะแจ้งเตือน ยื่นสรุปผลการรับฟังฯ ประกอบ/ขยายเรียบร้อย โดยจะได้เลข RefID ใหม ่
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2) ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3  

เมื่อ สอจ. ยื่นสรุปรับฟังฯ ประกอบกิจการแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

Flow ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (สอจ.) 
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2.1 สอจ. รับค าขอ  
การรับค าขอข้อมูล โดยสอจ. มีข้ันตอนดังนี ้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม 

เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ -> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการที่มีสถานะ บันทึก

ข้อมูล  

 
 

3. Tab เจ้าหน้าที่ -> การรับเรื่อง  กรณีที่มีเลขที่หนังสือให้กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือและลงวันที่หนังสือ

ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม รับค าขอ 

 
 

4. รายการรับค าขอ จะแสดงที่เมนูขออนุญาตประกอบกิจการ -> ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) 
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2.2 สอจ. พิจารณาด าเนินการ 
กกพ.พิจารณาด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th ให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้น

คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอฯ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการที่มีสถานะ  

รับค าขอ 

 
 

3. Tab เจ้าหน้าที่ -> ประกอบกิจการ กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความการประกอบกิจการให้แก้ไขที่ช่อง 

ประกอบกิจการ(โดยเจ้าหน้าที่) (กรณีต้องการคัดลอกข้อความการประกอบกิจการให้ติ๊กเลือก คัดลอก

การประกอบกิจการ (ของผู้ประกอบการ)) 
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4. Tab เจ้าหน้าที่ -> เงื่อนไขการขออนุญาต ให้เจ้าหน้าที่คลิกที่ เพ่ิมข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอให้

เลือกเงื่อนไขการอนุญาต ให้เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

 
 

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่ม พิจารณาด าเนินการ 

 

6. รายการทีพิ่จารณาด าเนินการจะปรากฏที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) 
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2.2.1 กรณ ีสอจ. เสนอขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
เมื่อสอจ. พิจารณาด าเนินการแล้ว สามารถเสนอขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th และ Login เข้าสู่ระบบฯ 

2. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการที่มีสถานะ พิจารณา

ด าเนินการ 

 
 

3. คลิกปุ่ม เสนอขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล  

 
 

4. ข้อมูล จะปรากฏที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกที่รายการเดิม

อีกครั้ง 
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5. ตรวจสอบข้อมูล ให้เรียบร้อย และคลิกปุ่ม อนุมัติการขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล (ถ้าต้องการขอ

ทบทวนให้คลิกปุ่ม ทบทวน เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง) 

 
 

6. ข้อมูลจะปรากฏที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกที่รายการเดิม 

อีกครั้ง 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลโดยด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 จ าหน่ายค าขอ เมื่อด าเนินการจ าหน่ายค าขอจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนงานส าหรับค าขอนี้ 

 รับข้อมูลการปรับปรุง/แก้ไข เมื่อรับข้อมูลการปรับแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา

ด าเนินการต่อไป (ในที่นี้เลือกรับข้อมูลการปรับปรุง/แก้ไข) 
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8. เมื่อรับข้อมูลการปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ข้อมูลจะมาปรากฏที่เมนูขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ

(จ3)(เจ้าหน้าที่) สามารถคลิกท่ีรายการดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

  



คู่มือการรับฟังฯ/ขออนุญาตประกอบฯ/แจ้งเริม่ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 (ส าหรบั กกพ.) 

หน้า 32 

2.2.2 สอจ. อนุญาต/รับแจ้ง และแจ้งผลการอนุญาต 
เมื่อพิจารณาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สอจ.สามารถด าเนินการอนุญาต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ->ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการที่มีสถานะ พิจารณา

ด าเนินการ  

 
 

2. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม อนุญาต/รับแจ้ง 

 
 

3. ข้อมูลที่อนุญาตจะแสดงที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการ

เดิมอีกครั้ง 
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4. คลิกปุ่ม แจ้งผลการพิจารณาอนุญาต 

 
 

5. ข้อมูลที่แจ้งผลการพิจารณาอนุญาต จะแสดงที่เมนูขออนุญาตประกอบกิจการ->ยื่นค าขอ (จ3) 

(เจ้าหน้าที่) 
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 สอจ. บันทึกการช าระค่าธรรมเนียมและจ่ายใบอนุญาต  
เมื่อ สอจ. แจ้งผลการอนุญาตแล้ว จะต้องด าเนินการบันทึกการช าระค่าธรรมเนียมและจ่ายใบอนุญาต โดย

มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th และ login เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ->ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) จากนั้นคลิกเลือกรายการที่มีสถานะ 

แจ้งผลการพิจารณาอนุญาต เพ่ือบันทึกการช าระค่าธรรมเนียม 

 

3. จะแสดงหน้าจอให้สามารถด าเนินการได้ 2  รูปแบบดังนี้ 

 จ าหน่ายค าขอ(ไม่ช าระค่าธรรมเนียม) กรณีผู้ประกอบการไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมตาม

ก าหนดเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการจ าหน่ายค าขอได้ 

 ออกเลขทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต สามารถคลิกปุ่มนี้ได้เมื่อผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว

เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น 
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4. เมื่อมีการช าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ท่ี tab เจ้าหน้าที่ -> ช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ให้คลิก  รายการที่ต้องการบันทึกการช าระค่าธรรมเนียม 

 
 

5. กรอกข้อมูลวันที่ช าระ , เลขท่ีใบเสร็จและเล่มที่ใบเสร็จให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม OK  

 
 

6. เมื่อกรอกข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีคอลัมน์แจ้งเตือนให้ยืนยันการช าระค่าธรรมเนียมฯ 

ให้คลิกเลือกรายการดังกล่าว จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยันการช าระ 
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7. สถานะการช าระค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนเป็น ช าระเรียบร้อย 

 

 

8. เมื่อบันทึกการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้คลิกปุ่ม ออกเลขทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต 

 
 

9. ข้อมูลจะแสดงเลขทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาตที่ Tab เจ้าหน้าที-่>ใบอนุญาต 
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10. คลิกเมนูขออนุญาตประกอบกิจการ->ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการที่มีสถานะ ออกเลข

ทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต 

 

11. คลิกปุ่ม จ่ายใบอนุญาต 

 
 

12. ข้อมูลที่จ่ายใบอนุญาตจะแสดงที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ->ตรวจสอบ (จ3)(เจ้าหน้าที)่ 
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2.3 กรณ ีสอจ.ไม่อนุญาตการขอประกอบกิจการ 
เมื่อสอจ. พิจารณาด าเนินการแล้วเห็นควรว่าไม่สามารถอนุญาตการขอประกิจการนี้ได้ ให้ด าเนินการ 

ขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th และ Login เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ->ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกรายการที่มีสถานะ 

พิจารณาด าเนินการ 

 
 

3. คลิกปุ่ม ไม่อนุญาต/ไม่รับแจ้ง  

 
 

4. จะกลับมาที่เมนูขออนุญาตประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้คลิกที่มีสถานะไม่อนุญาต/

ไม่รับแจ้ง 
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5. คลิกปุ่ม แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุญาต 

 
 

6. ข้อมูลที่แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุญาตจะแสดงที่เมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ->ตรวจสอบ(จ3) 

(เจ้าหน้าที)่ 
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3) ขั้นตอนการยื่นขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3  

เมื่อ Single Window ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการขอแจ้งเริ่มประกอบ
กิจการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 สอจ. ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน  
เมื่อสถานะของค าขออนุญาตประกอบกิจการ เป็นอนุญาตแล้ว จึงจะสามารถยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบ

กิจการได้ โดยการยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ มี 2 แนวทางดังนี้ 

1) ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ ที่เมนูขออนุญาตประกอบกิจการ 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th  จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 

เพ่ือ เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู ขออนุญาตประกอบกิจการ -> ตรวจสอบ(จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้เลือกข้อมูลที่มีสถานะ จ่าย

ใบอนุญาต จากนั้น คลิกปุ่ม ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย แล้วข้อมูลที่ยื่นจะแสดงที่เมนู แจ้ง

เริ่มประกอบกิจการ -> ยื่นค าขอ (จ3) โดยจะได้เลข RefID ใหม่ ดังรูป 

 
 

3. ระบบจะแจ้งเตือน ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ เรียบร้อย โดยจะได้เลข RefID ใหม ่
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2) ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบ ที่เมนูแจ้งเริ่มประกอบกิจการ 
1. คลิกเมนู แจ้งเริ่มประกอบกิจการ-> ยื่นค าขอ(จ3)(เจ้าหน้าที่) คลิกปุ่ม ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบ/

ขยาย  

 
 

2. เมื่อปรากฏหน้าต่างให้เลือกรายการที่ต้องยืนยันการแจ้งเริ่มฯ ให้คลิกที่แว่นขยายเพ่ือเลือกรายการ ที่

ต้องการ จากนั้น คลิกปุ่ม OK 

 
 

3. ระบบจะแจ้งเตือน ยืนยันการแจ้งเริ่มประกอบ/ขยายเรียบร้อย โดยจะได้เลข RefID ใหม ่
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3.2 สอจ. พิจารณาด าเนินการ และอนุญาต 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th  จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 

เพ่ือ เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ->ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) จะปรากฏข้อมูลที่ยื่นยันแจ้งเริ่ม

ประกอบจากนั้นคลิกท่ีรายการที่มีสถานะ บันทึกข้อมูล 

 
 

3. คลิกที่ Tab แจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย -> รายละเอียดการแจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย จากนั้นกรอกข้อมูล 

แรงม้าติดตั้งเครื่องจักรจริง , เลือกความต้องการสงวนสิทธิ์แรงม้า วันที่แจ้งและเริ่มประกอบกิจการ ให้

ครบถ้วน (เมื่อเลือกวันที่แจ้งประกอบกิจการ ระบบจะแสดงวันที่เริ่มด าเนินการให้โดยอัตโนมัติ แต่

สามารถแก้ไขได้) 
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4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม พิจารณาด าเนินการ 

 

5. ข้อมูลที่พิจารณาด าเนินการแล้วจะแสดงที่เมนูแจ้งเริ่มประกอบกิจการ ->ยื่นค าขอ (จ3)(เจ้าหน้าที่) ให้

คลิกท่ีรายการเดิมอีกครั้ง 

 
 

6. Tab แจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย -> รายละเอียดการแจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย เมื่อมีการตรวจสอบโรงงาน

แล้วให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล แรงม้าตรวจพบ  
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7. Tab แจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย -> สรุปผลตรวจ ให้เลือกวันที่ออกตรวจโรงงาน และกรอกชื่อ-สกุล

ผู้ตรวจ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าเห็นควรอนุญาตหรือเห็นควรไม่อนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

8. Tab แจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย -> สรุปผลตรวจ -> เอกสารแนบแบบตรวจ ให้คลิก เพิ่มข้อมูล และแนบ

แบบตรวจ  ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการออกตรวจให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

 

  



คู่มือการรับฟังฯ/ขออนุญาตประกอบฯ/แจ้งเริม่ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 (ส าหรบั กกพ.) 

หน้า 45 

9. เจ้าหน้าที่ท าการตรวจข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม อนุญาต  

 
 

10. รายการที่อนุญาตจะมาแสดงที่เมนู แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ->ตรวจสอบ (จ3)(เจ้าหน้าที่) เพ่ือ

ตรวจสอบสถานะรายการที่ต้องการได้ 

 
 

11. เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ใบอนุญาต รง.4 ได้ โดยคลิกที่เมนู ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง/แบบส ารวจ คลิก

เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุ่ม พิมพ์(ร.ง.4) 
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3.3 สอจ. บันทึกการช าระค่าธรรมเนียมรายปี  
เมื่อผู้ประกอบการด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมรายปีเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูล

การช าระค่าธรรมเนียมรายปี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบฯ  https://dsapp.diw.go.th และ login เข้าสู่ระบบ 

2. ให้คลิกเมนู แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ->ตรวจสอบ (จ3)(เจ้าหน้าที่)  และคลิกรายการที่มีสถานะ 

อนุญาตรับแจ้ง เพ่ือบันทึกการช าระค่าธรรมเนียม 

 
 

3. เลือก tab แจ้งเริ่มประกอบ/ขยาย -> ช าระค่าธรรมเนียมรายปี และดับเบิ้ลคลิกเลือกรายการที่

ต้องการบันทึกการช าระค่าธรรมเนียม 

 
  



คู่มือการรับฟังฯ/ขออนุญาตประกอบฯ/แจ้งเริม่ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 (ส าหรบั กกพ.) 

หน้า 47 

4. กรอกข้อมูลวันที่จ่าย  เลขที่ใบเสร็จและเล่มที่ใบเสร็จให้ครบถ้วน  จากนั้นคลิกปุ่ม OK (กรณีมีการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ติ๊กท่ีช่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

 
 

5. เมื่อกรอกข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีคอลัมน์แจ้งเตือนให้ยืนยันการช าระค่าธรรมเนียมฯ 

ให้คลิกเลือกรายการดังกล่าว จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยันการช าระ 

 
  



คู่มือการรับฟังฯ/ขออนุญาตประกอบฯ/แจ้งเริม่ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 (ส าหรบั กกพ.) 

หน้า 48 

6. สถานะการช าระค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนเป็น ช าระเรียบร้อย 

 

 


