
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้หยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยากระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และจ าพวกที ่3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 ทีไ่ดห้ยดุด าเนนิงาน

ตดิตอ่กนัมาแลว้เกนิกวา่หนึง่ปี 

 

 2. มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถกูตอ้ง  

 

 3. ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัพน้ก าหนดหนึง่ปี  

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลา

ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา  

 

      ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้  

 

       ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาลต าบลบา้นต ๊า /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000 

โทรศพัท/์โทรสาร  0-5488-8345,0-5488-8346 
)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา)) 

1 วนั เทศบาลต าบลบา้นต ๊า
อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาระยะเวลาการแจง้ตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนดในมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ.2535 และ

จัดท าหนังสอืแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานพรอ้มทัง้บนัทกึการ
เปลีย่นแปลงในใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานล าดบัที ่7 

(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา)) 

22 วนั เทศบาลต าบลบา้นต ๊า
อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 7 วนั เทศบาลต าบลบา้นต ๊า



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตฯล าดบัที ่7 และ

ผูอ้ านวยการส านักลงนามหนังสอืแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน
และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา (กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ใน

เขตกรุงเทพฯ) 
(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา)) 

อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอรม์หนงัสอืแจง้หยดุด าเนนิงาน(DIW-08-AP-FS-03) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(เป็นแบบฟอรม์ทีท่างราชการก าหนด) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 

 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) กรณีเป็นโรงงานจ าพวก

ที ่3 หรอืใบรบัแจง้การประกอบกจิการโรงงาน (รง.2) กรณีเป็น

โรงงานจ าพวกที ่2 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(หา้มส าเนา) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืนมกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทบัตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นหรอืหนงัสอืเดนิทางของผูแ้ทนนติ ิ

บุคคล(กรณีบุคคลตา่งดา้ว) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดยผูข้อ
อนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีบุคคล
ตา่งดา้ว) ของผูข้ออนุญาต 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบการเป็นบคุคลธรรมดามกีารลงนามรับรอง

เอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีมกีารมอบอ านาจตอ้งลงนามรับรองเอกสารและ

ประทบัตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ ) 

- 

7) 
 

บตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ (กรณีบุคคล
ตา่งดา้ว) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

บตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณี

บุคคลตา่งดา้ว) 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

10) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

บตัรประชาชนของพยาน 2 คน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

(หมายเหต:ุ (1.ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.bantamlocal.go.th) 
2.ทางโทรศพัท ์(0-5488-8345,0-5488-8346) 

3.ทางไปรษณีย ์(5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000) 
4.รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
5.ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของเทศบาลต าบลบา้นต ๊า ) 

)) 

2) ผูว้า่ราชการจังหวดัพะเยา 

(หมายเหต:ุ (ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัพะเยาชัน้ 1 ศาลากลางจังหวดัพะเยาถ.พหลโยธนิต.บา้นตอ๋มอ.เมอืงจ.พะเยา 
56000 
โทร 0-5444-9601 ตอ่ 26788 หรอืสายดว่นศนูยด์ ารงธรรม 1567 

)) 

3) เว็บไซต ์www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

4) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาลเลขหมาย 1111 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้หยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโรงงานอตุสาหกรรมกรมโรงงานอตุสาหกรรมกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึง่ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้หยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


