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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเร่ิมประกอบกิจการหลังหยุดดําเนนิงานติดตอกันเกนิกวาหนึง่ป 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเร่ิมประกอบกิจการหลังหยุดดําเนนิงานติดตอกนั

เกินกวาหนึ่งป 15/05/2015 15:13  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ต.ปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 

โทร.032-591218 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที ่2 และจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเปนการแจงเร่ิม

ประกอบกิจการหลังจากแจงหยุดดําเนนิงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 

  2. เปนโรงงานท่ีต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม 
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  3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง 

หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมได

ในขณะนัน้ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอม

กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา

ที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนนิการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึความบกพรองนัน้เรียบรอยแลว 

 ** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 ** ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานประกอบ

พรอมเรียกเกบ็

คาธรรมเนียมรายป 
 

1 วัน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

(หนวยงานท่ี

รับผิดชอบไดแก

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, 

กรุงเทพมหานคร, 

เมืองพทัยาและ

เทศบาลแลวแต

พื้นที)่ 

2) 

การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจําพวกที ่2 

-พนักงานเจาหนาที่รับแจง

และมีหนังสือแจงผลการ

พิจารณา 

2) กรณีโรงงานจําพวกที ่3 

-พนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบขอเท็จจริงและ

22 วัน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

(หนวยงานท่ี

รับผิดชอบไดแก

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, 

กรุงเทพมหานคร, 



3/9 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ความพรอมในการประกอบ

กิจการโรงงานใหเปนไป

ตามมาตรา 8 แหงพ.ร.บ

โรงงานพ.ศ.2535 หาก

พบวาไมถูกตองจะมีคําส่ัง

ใหปรับปรุงแกไขเม่ือได

ปรับปรุงแกไขแลวจะมี

คําส่ังเปนหนังสืออนุญาต

ใหประกอบกิจการโรงงาน 
 

เมืองพทัยาและ

เทศบาลแลวแต

พื้นที)่ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจาหนาที่ลงนาม

ในหนังสือแจงผลหรือ

หนงัสืออนุญาตใหประกอบ

กิจการโรงงานและแจงผูขอ

ทราบผลการพิจารณา 

(กรณีที่เปนโรงงานที่ต้ังใน

เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วัน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) 

กรณีเปนโรงงาน

- 1 0 ฉบับ (หามสําเนา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จําพวกที่ 3 หรือ

ใบรับแจงการ

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.2) 

กรณีเปนโรงงาน

จําพวกที่ 2 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 

เดือนมีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทับตรา

บริษัทโดยผูขอ

อนุญาตทกุหนา) 

3) 

บัตรประชาชน

และทะเบียนบาน

หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

ของผูแทนนิติ

บุคคลมีการลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทับตรา

บริษัทโดยผูขอ

อนุญาตทกุหนา 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 

บัตรประชาชน

และทะเบียนบาน

หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผูขออนุญาต

มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

โดยผูขออนุญาต

ทุกหนา 

5) 

บัตรประชาชน

หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

ของผูมอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

6) 
ทะเบียนบานของ

ผูมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

7) 

บัตรประชาชน

หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณี

บุคคลตางดาว) 

ของผูรับมอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

8) 
ทะเบียนบานของ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

9) 
บัตรประชาชน

ของพยาน 2 คน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบฟอรมใบ

แจงทัว่ไป(DIW-

- 1 0 ฉบับ (เปนแบบฟอรมที่

ทางราชการ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

08-AP-FS-03) ที่

มีการลงลายมือ

ชื่อของผูขอ

อนุญาตหรือผูรับ

มอบอํานาจหาม

ถายสําเนา

ลายมือชื่อ 

กําหนด 

) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพรอมติด

อากรแสตมปมี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทับตรา

บริษัทโดยผูขอ

อนุญาตทกุหนา 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมใชเครื่องจกัร 

คาธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 

2) ต้ังแต 0 แรงมาแตไมถึง 5 แรงมา 
คาธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 

3) ต้ังแต 5 แรงมาแตไมถึง 20 แรงมา 
คาธรรมเนียม300 บาท 

หมายเหตุ - 

4) ต้ังแต 20 แรงมาแตไมถึง 50 แรงมา 
คาธรรมเนียม450 บาท 

หมายเหตุ - 
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5) ต้ังแต 50 แรงมาแตไมถึง 100 แรงมา 
คาธรรมเนียม900 บาท 

หมายเหตุ - 

6) ต้ังแต 100 แรงมาแตไมถึง 200 แรงมา 
คาธรรมเนียม1,500 บาท 

หมายเหตุ - 

7) ต้ังแต 200 แรงมาแตไมถึง 300 แรงมา 
คาธรรมเนียม2,100 บาท 

หมายเหตุ - 

8) ต้ังแต 300 แรงมาแตไมถึง 400 แรงมา 
คาธรรมเนียม2,700 บาท 

หมายเหตุ - 

9) ต้ังแต 400 แรงมาแตไมถึง 500 แรงมา 
คาธรรมเนียม3,600 บาท 

หมายเหตุ - 

10) ต้ังแต 500 แรงมาแตไมถึง 600 แรงมา 
คาธรรมเนียม4,500 บาท 

หมายเหตุ - 

11) ต้ังแต 600 แรงมาแตไมถึง 700 แรงมา 
คาธรรมเนียม5,400 บาท 

หมายเหตุ - 

12) ต้ังแต 700 แรงมาแตไมถึง 800 แรงมา 
คาธรรมเนียม6,600 บาท 

หมายเหตุ - 

13) ต้ังแต 800 แรงมาแตไมถึง 900 แรงมา 
คาธรรมเนียม7,800 บาท 

หมายเหตุ - 

14) ต้ังแต 900 แรงมาแตไมถึง 1,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม9,000 บาท 

หมายเหตุ – 
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15) ต้ังแต 1,000 แรงมาแตไมถึง 2,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม10,500 บาท 

หมายเหตุ - 

16) ต้ังแต 2,000 แรงมาแตไมถึง 3,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม12,000 บาท 

หมายเหตุ - 

17) ต้ังแต 3,000 แรงมาแตไมถึง 4,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม13,500 บาท 

หมายเหตุ - 

18) ต้ังแต 4,000 แรงมาแตไมถึง 5,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม15,000 บาท 

หมายเหตุ - 

19) ต้ังแต 5,000 แรงมาแตไมถึง 6,000 แรงมา 
คาธรรมเนียม16,500 บาท 

หมายเหตุ - 

20) ต้ังแต 6,000 แรงมาขึน้ไป 
คาธรรมเนียม18,000 บาท 

หมายเหตุ - 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที ่6 แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวกีรุงเทพฯ 

10400  โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390 email: pr@diw.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาลตูปณ. 1111 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต www.1111.go.th 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนโทรศัพทสายดวนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 

หมายเหตุ- 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรม 

หมายเหตุ- 
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6) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

7) ชองทางการรองเรียน ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
 

16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวณาปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  

 
 

 
 


