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งานที่ให้บริการ การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี  
(ส่วนภูมิภาค) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ท่ีได้หยุดด าเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า 1 ปี  
  มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน  
  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบภายใน 7 วันนับแต่วันพ้นก าหนด 1 ปี  
  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาระยะเวลาการแจ้งตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและจัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานพร้อมท้ัง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ล าดับที่ 7 (ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การการลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาลงนามในใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานล าดับท่ี 7 และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ (ระยะเวลา 7 วัน)  

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  23 วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (-ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
-ของผู้ขอมอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ -ของพยาน 2 คน –ของเจ้าของที่ดินกรณี
ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า) 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. หนังสือเดินทาง (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว 
-มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้อนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
- มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

จ านวน  1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : (-ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ียื่นค าขอและลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองทุกหน้า 
-โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการโรงงาน  
(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (กรณีไม่อาจมอบฉบับจริงได้ต้องเอาฉบับจริงมาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและมอบส าเนาท่ีมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้า) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบแจ้งทั่วไป (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) กรณีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 หรือใบ
รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) กรณีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 (เอกสาร
ฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 6060  
Email : inspector_ops@industry.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. ใบแจ้งทั่วไป 
2. หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก  
 

****************************** 
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