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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งหยุดด ำเนินงำนตดิต่อกันเกินกว่ำหน่ึงปี (ส่วนภูมิภำค) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ* อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
ช่ือกระบวนงำน: การแจ้งหยดุด าเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี (สว่นภมูิภาค) 
1. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ* อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
2. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
4. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหน่ึง 
5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

6. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วนั  
8. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

9. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งหยดุด าเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี (สว่นภมูิภาค)  เทศบาลต าบล
ปากน า้ทา่เรือ นางสาวภิญญาพชัญ์ แสนกลาง  

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลปากน ้าท่าเรือ อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
โทร 0-7787-1014  0-7787-1015  โทรสาร 0-7787-1065 
www.paknamtarua.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีได้หยดุ
ด าเนินงานติดตอ่กนัมาแล้วเกินกวา่ 1 ปี 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาถกูต้องครบถ้วน 
 ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัพ้นก าหนด 1 ปี 
 ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตพ่นกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
12. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

1 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ระยะเวลาการแจ้ง ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด และ
จดัท าหนงัสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน พร้อมทัง้
บนัทกึการเปล่ียนแปลงใน
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงาน ล าดบัท่ี 7 
 

15 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ลงนามในใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงาน 
ล าดบัท่ี 7 และแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขออนญุาต
ทราบ ภายใน 7 วนั นบัแต่

7 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

วนัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   23 วนั 
 

13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (- ของผู้ขอ
อนญุำต/ผู้แทนนิติ
บคุคล (กรณีผู้ขอ
อนญุำตเป็นนิติ
บคุคล) - ของผู้
มอบอ ำนำจ/ผู้ รับ
มอบอ ำนำจ - ของ
พยำน 2 คน - ของ
เจ้ำของท่ีดิน กรณี
ผู้ขออนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดิน มี
กำรลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดย
ผู้ขออนญุำตทกุ
หน้ำ) 

2) 
หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 0 1 ฉบบั (- กรณีผู้ขอ

อนญุำตเป็น
บคุคลตำ่งด้ำว 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

- มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุำตทกุหน้ำ) 

3) 

ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (- กรณีมีกำร
เปล่ียนช่ือตวัหรือ
ช่ือสกลุ 
- มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยผู้ขอ
อนญุำตทกุหน้ำ) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (- ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 
3 เดือน นบัจำก
วนัท่ีย่ืนค ำขอ และ
ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดย
ผู้ มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล
ตำมหนงัสือรับรอง
ทกุหน้ำ 
– โดยต้องมี
วตัถปุระสงค์ของ
นิตบิคุคลตรงกบั
ประเภทของ
กิจกำรโรงงำน 
(กรณีผู้ขออนญุำต
เป็นนิติบคุคล)) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 
(ถ้ำมี) 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

1 0 ฉบบั (กรณีไมอ่ำจมอบ
ฉบบัจริงได้ ต้อง
เอำฉบบัจริงมำให้
พนกังำน
เจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบ และ
มอบส ำเนำท่ีมีกำร
ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดย
ผู้ขออนญุำตทกุ
หน้ำ) 

2) ใบแจ้งทัว่ไป - 1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (ร.ง.4) 
กรณีเป็นโรงงำน
จ ำพวกท่ี 3 หรือ
ใบรับแจ้งกำร
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (ร.ง.2) 
กรณีเป็นโรงงำน
จ ำพวกท่ี 2 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 22023060 E-mail 
inspector_ops@industry.go.th 
หมายเหตุ – 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั http://www.industry.go.th/ 
หมายเหตุ – 
 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศพัท์ 1567 E-Mail: 
damrongdhama.1567@gmail.com 
หมายเหตุ – 
 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน - เรือนรับรองประชาชน ศนูย์บริการประชาชน (จดุบริการประชาชน 1111) ส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. (ประต ู4) - สายดว่นท าเนียบรัฐบาล 
1111 บริการรับแจ้งเร่ืองร้องทกุข์ ตลอด 24 ชัว่โมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทรศพัท์ 0 2283 1271 - 84  
โทรสาร 0 2283 1286 - 7 - สง่เร่ืองร้องเรียนทางไปรษณีย์  กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู้  ปณ.1111 ปณ.
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไมต้่องตดิแสตมป์) - http://www.1111.go.th/form.aspx 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ใบแจ้งทัว่ไป 

- 
 

2) หนงัสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 
- 
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18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ 

อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


