
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้หยดุด ำเนนิงำนตดิตอ่กนัเกนิกวำ่หนึง่ปี 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้ม่ จังหวดัล าปาง กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และจ าพวกที ่3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 ทีไ่ดห้ยดุด าเนนิงาน

ตดิตอ่กนัมาแลว้เกนิกวา่หนึง่ปี 

 

 2. มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถูกตอ้ง 

 

 3. ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัพน้ก าหนดหนึง่ปี 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

      ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม, องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่, กรุงเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ เทศบาล 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.

พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลบา้นสา หมู่ที ่5 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้ม่ จังหวดั
ล าปาง 52120 โทรศพัท ์054-369999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (สามารถยืน่เอกสารได ้ณ ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ 
กรมโรงงานอตุสาหกรม, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, 
กรุงเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ เทศบาล))  

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาระยะเวลาการแจง้ ตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนดในมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ.2535 

และจัดท าหนังสอืแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน พรอ้มทัง้บนัทกึ
การเปลีย่นแปลง ในใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ล าดับที ่

7 
(หมายเหต:ุ (การพจิารณาแลว้แตห่น่วยงานทีรั่บผดิชอบย อนั
ไดแ้ก ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, 

กรุงเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ เทศบาล))  

22 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตฯ ล าดับที ่7 และ
ผูอ้ านวยการส านัก ลงนามหนังสอืแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน 

และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา (กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ใน

เขตกรุงเทพฯ) 
(หมายเหต:ุ (สว่นงานทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, กรุงเทพมหานคร, 
เมอืงพัทยาและ เทศบาล))  

7 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบฟอรม์หนงัสอืแจง้หยดุด ำเนนิงำน(DIW-08-AP-FS-03) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เป็นแบบฟอรม์ทีท่างราชการก าหนด) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวก

ที ่3 หรอืใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.2) กรณีเป็น
โรงงำนจ ำพวกที ่2 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หา้มส าเนา) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน มกีารลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูแ้ทนนติ ิ
บุคคล(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิท โดยผูข้อ

อนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคล

ตำ่งดำ้ว) ของผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบการเป็นบคุคลธรรมดา มกีารลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ ตอ้งลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

7) 
 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง  ของผูม้อบอ ำนำจ (กรณี
บุคคลตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง ของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณี

บุคคลตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

บตัรประชำชนของพยำน 2 คน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-
202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซต ์www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยด์ ารงธรรม 

(หมายเหต:ุ -)  
6) เทศบาลต าบลบา้นสา หมู่ที ่5 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้ม่ จังหวดัล าปาง 52120 โทรศพัท ์054-369999 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้หยุดด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึง่  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 15/07/2015 21:50 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


