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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชือ่อ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 15/05/2015 

11:06  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  
โทรศพัท ์0-3724-1372 ต่อ 22 
โทรสาร 0-3724-2702  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ  - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 และจำพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ได้หยุดดำเนินงาน
ติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี 
     2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
     3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกำหนดหนึ่งปี 
หมายเหตุ  
       ** กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้
รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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      ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำ
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
      ** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
      ** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

1 วัน กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 
 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(สามารถยื่นเอกสารได้ณ
ศูนย์บริการสารพันทันใจ
กรมโรงงานอุตสาหกรม, 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและเทศบาล) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ระยะเวลาการแจ้งตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดใน
มาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทำหนังสือ
แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน
พร้อมทั้งบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
ลำดับที่ 7 
 

22 วัน กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 
 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(การพิจารณาแล้วแต่
หน่วยงานที่รับผิดชอบย
อันได้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, เมือง
พัทยาและเทศบาล) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใน
ใบอนุญาตฯลำดับที่ 7 และ
ผู้อำนวยการสำนักลงนาม
หนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการ
โรงงานและแจ้งผู้ขอทราบ
ผลการพิจารณา (กรณีที่เป็น
โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วัน กองช่าง 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 
 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, เมือง
พัทยาและเทศบาล) 
 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) กรณีเป็นโรงงาน
จำพวกที่ 3 หรือใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) 
กรณีเป็นโรงงานจำพวกท่ี 2 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1 0 ฉบับ (ห้ามสำเนา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบับ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือนมี
การลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า) 

3) บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้แทน
นิติบุคคล(กรณีบุคคลต่างด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (มีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า) 

4) บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้ขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบการเป็น
บุคคลธรรมดามีการลง
นามรับรองเอกสารโดยผู้
ขออนุญาตทุกหน้า) 

5) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมีการมอบอำนาจ
ต้องลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า) 

6) บัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบอำนาจ (กรณี
บุคคลต่างด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบอำนาจ) 

7) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อำนาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

8) บัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางของผู้รับมอบอำนาจ 
(กรณีบุคคลต่างด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบอำนาจ) 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอำนาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบอำนาจ) 

10) บัตรประชาชนของพยาน 2 คน 
 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบอำนาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มหนังสือแจ้งหยุด
ดำเนินงาน(DIW-08-AP-FS-03) 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1 0 ฉบับ (เป็นแบบฟอร์มที่ทาง
ราชการกำหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)  
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1372 ต่อ 22  โทรสาร 0-3724-2702    
4) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)  

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
        - 

 
 

 

http://www.sakaeocity.go.th/

