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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหน่ึงป 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเริ่มประกอบกิจการหลงัหยุดดําเนนิงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเริ่มประกอบกิจการหลงัหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวา

หนึ่งป 15/05/2015 15:13  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ช้ัน ๑) 

สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท  ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕   
โทรสาร  ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘   
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามพระราชบญัญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเปนการแจงเริม่
ประกอบกจิการหลังจากแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 
 
  2. เปนโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 
 
  3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง 
 
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
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ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 ** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยงัไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 
 
 ** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
 
     ** ทั้งนี้จะแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบพรอมเรียกเกบ็
คาธรรมเนียมรายป 
 

1 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

2) 

การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจําพวกที่ 2 
-พนักงานเจาหนาทีร่ับแจง
และมหีนังสือแจงผลการ
พิจารณา 
2) กรณีโรงงานจําพวกที่ 3 
-พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบขอเท็จจรงิและ
ความพรอมในการประกอบ
กิจการโรงงานใหเปนไปตาม
มาตรา 8 แหงพ.ร.บโรงงาน
พ.ศ.2535 หากพบวาไม
ถูกตองจะมีคําสั่งใหปรับปรงุ
แกไขเมื่อไดปรบัปรุงแกไข
แลวจะมีคําสั่งเปนหนงัสอื
อนุญาตใหประกอบกจิการ
โรงงาน 
 

22 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน
หนังสือแจงผลหรือหนังสือ
อนุญาตใหประกอบกจิการ
โรงงานและแจงผูขอทราบ
ผลการพจิารณา (กรณีที่เปน
โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
โรงงาน (รง.4) 
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกที่ 3 หรือ
ใบรับแจงการ
ประกอบกจิการ
โรงงาน (รง.2) 
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกที่ 2 

- 1 0 ฉบับ (หามสําเนา) 

2) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษทั
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา) 

3) 
บัตรประชาชน
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูแทนนิติ
บุคคลมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษทั
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา 

4) 

บัตรประชาชน
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูขออนญุาตมี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 

6) 
ทะเบียนบานของ
ผูมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 

7) 

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูรับมอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 

8) 
ทะเบียนบานของ
ผูรบัมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 

9) 
บัตรประชาชน
ของพยาน 2 คน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบฟอรมใบแจง
ทั่วไป(DIW-08-
AP-FS-03) ที่มี
การลงลายมือชื่อ
ของผูขออนญุาต
หรือผูรบัมอบ
อํานาจหามถาย
สําเนาลายมือชื่อ 

- 1 0 ฉบับ (เปนแบบฟอรมที่
ทางราชการ 
กําหนด 
) 

2) 

หนังสือมอบ
อํานาจพรอมติด
อากรแสตมปมี
การลงนามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษทั
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมใชเครื่องจักร 

คาธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ตั้งแต 0 แรงมาแตไมถึง 5 แรงมา 
คาธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) ตั้งแต 5 แรงมาแตไมถึง 20 แรงมา 
คาธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 
 

4) ตั้งแต 20 แรงมาแตไมถึง 50 แรงมา 
คาธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 
 

5) ตั้งแต 50 แรงมาแตไมถึง 100 แรงมา 
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คาธรรมเนียม900 บาท 
หมายเหตุ - 
 

6) ตั้งแต 100 แรงมาแตไมถึง 200 แรงมา 
คาธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

7) ตั้งแต 200 แรงมาแตไมถึง 300 แรงมา 
คาธรรมเนียม2,100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

8) ตั้งแต 300 แรงมาแตไมถึง 400 แรงมา 
คาธรรมเนียม2,700 บาท 
หมายเหตุ - 
 

9) ตั้งแต 400 แรงมาแตไมถึง 500 แรงมา 
คาธรรมเนียม3,600 บาท 
หมายเหตุ - 
 

10) ตั้งแต 500 แรงมาแตไมถึง 600 แรงมา 
คาธรรมเนียม4,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

11) ตั้งแต 600 แรงมาแตไมถึง 700 แรงมา 
คาธรรมเนียม5,400 บาท 
หมายเหตุ - 
 

12) ตั้งแต 700 แรงมาแตไมถึง 800 แรงมา 
คาธรรมเนียม6,600 บาท 
หมายเหตุ - 
 

13) ตั้งแต 800 แรงมาแตไมถึง 900 แรงมา 
คาธรรมเนียม7,800 บาท 
หมายเหตุ - 
 

14) ตั้งแต 900 แรงมาแตไมถึง 1,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม9,000 บาท 
หมายเหตุ - 
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15) ตั้งแต 1,000 แรงมาแตไมถึง 2,000 แรงมา 

คาธรรมเนียม10,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16) ตั้งแต 2,000 แรงมาแตไมถึง 3,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม12,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17) ตั้งแต 3,000 แรงมาแตไมถึง 4,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม13,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

18) ตั้งแต 4,000 แรงมาแตไมถึง 5,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม15,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

19) ตั้งแต 5,000 แรงมาแตไมถึง 6,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม16,500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

20) ตั้งแต 6,000 แรงมาขึ้นไป 
คาธรรมเนียม18,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง  
โทรศัพท :  ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕       เว็บไซต : www.pichaicity.go.th 

2) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
           หมายเหต-ุ  (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑             
                            เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหต ุ
 

 

วันที่พิมพ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางนวรัตน  ศิริผัด 
อนุมัติโดย นายบุญสง   สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 
 
 

 


