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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งหยุดดาํเนินงานตดิต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลทา่ประจะ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งหยดุดําเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่าประจะ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหน่ึง 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปีเทศบาลตําบลท่าประจะ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการสํานกังานเทศบาลตําบลท่าประจะ 21/1 หมู่ที ่1 ตําบลท่าประจะ อําเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท์ 075-380-489 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 ท่ีได้หยดุดําเนินงาน

ตดิตอ่กนัมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี 

 2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 

 3. ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีทราบภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัพ้นกําหนดหนึง่ปี 
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หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้

ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

      ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข

คําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

       ** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

       ** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

1 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลทา่ประจะ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ระยะเวลาการแจ้งตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน

มาตรา 33 แหง่

พระราชบญัญตัิโรงงาน

พ.ศ.2535 และจดัทํา

หนงัสือแจ้งผู้ประกอบ

กิจการโรงงานพร้อมทัง้

บนัทกึการเปล่ียนแปลงใน

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

โรงงานลําดบัท่ี 7 
 

22 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลทา่ประจะ 

- 

3) การลงนาม/ พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม 7 วนั กองชา่ง เทศบาล - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

ในใบอนญุาตฯลําดบัท่ี 7 

และผู้ อํานวยการสํานกัลง

นามหนงัสือแจ้งผู้ประกอบ

กิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอ

ทราบผลการพิจารณา 

(กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้ใน

เขตกรุงเทพฯ) 
 

ตําบลทา่ประจะ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 3 หรือ

ใบรับแจ้งการ

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.2) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 2 

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (ห้ามสําเนา) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 

เดือนมีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บริษัทโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า) 

3) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือ

เดนิทางของ

ผู้แทนนิติบคุคล

(กรณีบคุคลตา่ง

ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัทโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า) 

4) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ขออนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณี

ผู้ประกอบการเป็น

บคุคลธรรมดามี

การลงนามรับรอง

เอกสารโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า) 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมติด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจต้องลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทบัตราบริษัท

โดยผู้ขออนญุาต

ทกุหน้า) 

6) 

บตัรประชาชน

หรือหนงัสือ

เดนิทางของผู้

มอบอํานาจ 

(กรณีบคุคลตา่ง

ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

7) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บ้านของผู้มอบ

อํานาจ 

8) 

บตัรประชาชน

หรือหนงัสือ

เดนิทางของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

(กรณีบคุคลตา่ง

ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

9) 

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

10) 
บตัรประชาชน

ของพยาน 2 คน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์ม

หนงัสือแจ้งหยดุ

ดําเนินงาน(DIW-

08-AP-FS-03) 

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มท่ี

ทางราชการ

กําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 

10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
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2)    ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์เทศบาลตําบลทา่ประจะ 21/1 หมูท่ี่ 1 ตําบลท่าประจะอําเภอ

ชะอวดจงัหวดันครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท์ 075-380-489 หรือเว็บไซต์ www.thapaja.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 

  

  

  

  

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


