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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหน่ึงป 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
         กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหน่ึงป 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐นาที 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหน่ึงป ๑๕/๐๕/๒๐๑๕ 

๑๑:๐๖  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  

 เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   
๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา      
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  
 

  
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ และจําพวกท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดหยุดดําเนินงาน
ติดตอกันมาแลวเกินกวาหน่ึงป 
 
 ๒. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง 
 
 ๓. ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหน่ึงป 
 
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน



2/6 
 

ขณะน้ันผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
      ** พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองน้ันเรียบรอยแลว 
 
       ** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
 
       ** ทั้งน้ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

๑ วัน เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(สามารถยื่น
เอกสารไดณ
ศูนยบริการสารพัน
ทันใจกรมโรงงาน
อุตสาหกรม, 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 
 

๒) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ระยะเวลาการแจงตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดใน
มาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.
๒๕๓๕ และจัดทําหนังสือ
แจงผูประกอบกิจการโรงงาน
พรอมท้ังบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

๒๒ วัน เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(การพิจารณา
แลวแตหนวยงานที่
รับผิดชอบยอัน
ไดแกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ลําดับท่ี ๗ 
 

๓) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจาหนาท่ีลงนามใน
ใบอนุญาตฯลําดับที่ ๗ และ
ผูอํานวยการสํานักลงนาม
หนังสือแจงผูประกอบกิจการ
โรงงานและแจงผูขอทราบ
ผลการพิจารณา (กรณีท่ีเปน
โรงงานที่ต้ังในเขตกรุงเทพฯ) 
 

๗ วัน เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(สวนงานท่ี
รับผิดชอบไดแก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ
เทศบาล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๔) 
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกท่ี ๓ หรือ
ใบรับแจงการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๒) 
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกท่ี ๒ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๑ ๐ ฉบับ (หามสําเนา) 

๒) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ ๐ ๑ ฉบับ (ออกไวไมเกิน ๓ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคล การคา เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา) 

๓) 

บัตรประชาชน
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทางของ
ผูแทนนิติบุคคล
(กรณีบุคคลตาง
ดาว) 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา) 

๔) 

บัตรประชาชน
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว) 
ของผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณี
ผูประกอบการเปน
บุคคลธรรมดามี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา) 

๕) 

หนังสือมอบ
อํานาจพรอมติด
อากรแสตมป 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจตองลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา) 

๖) 

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบอํานาจ 
(กรณีบุคคลตาง
ดาว) 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

๗) 
สําเนาทะเบียน
บานของผูมอบ
อํานาจ 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๘) 
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทางของผูรับ

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจ 
(กรณีบุคคลตาง
ดาว) 

๙) 
สําเนาทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

๑๐) 
บัตรประชาชน
ของพยาน ๒ คน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

แบบฟอรม
หนังสือแจงหยุด
ดําเนินงาน(DIW-
๐๘-AP-FS-๐๓) 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๑ ๐ ฉบับ (เปนแบบฟอรมท่ี
ทางราชการ
กําหนด) 

 
๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) ไมมีคาธรรรมเนียม 

คาธรรมเนียม๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
 เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

  
  
  
  
  

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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๑๙. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย กัมพล หาญสุริย 
อนุมัติโดย จรินทร สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 
 

 


