
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งหยุดด ำเนินงำนติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งปี 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ได้หยุดด าเนินงาน
ติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี 
 2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นก าหนดหนึ่งปี 
หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
      ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
       ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
       ** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ 
เทศบาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.
พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น. 

 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
111 หมู่ 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ศูนย์บริการสารพัน
ทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ เทศบาล))  

1 วัน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาระยะเวลาการแจ้ง ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 และจัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง ในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ล าดับที่ 7 
(หมายเหตุ: (การพิจารณาแล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบย อัน
ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ เทศบาล))  

22 วัน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตฯ ล าดับที่ 7 และ
ผู้อ านวยการส านัก ลงนามหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา (กรณีท่ีเป็น
โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ) 
(หมายเหตุ: (ส่วนงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยาและ เทศบาล))  

7 วัน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งหยุดด ำเนินงำน(DIW-08-AP-FS-03) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เป็นแบบฟอร์มที่ทางราชการก าหนด) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2) 

 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวก
ที่ 3 หรือใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.2) กรณีเป็น
โรงงำนจ ำพวกท่ี 2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ห้ามส าเนา) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้แทนนิติ
บุคคล(กรณีบุคคลต่ำงด้ำว) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท โดยผู้
ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีบุคคล
ต่ำงด้ำว) ของผู้ขออนุญำต 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ ต้องลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

7) 
 

บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง  ของผู้มอบอ ำนำจ (กรณี
บุคคลต่ำงด้ำว) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

9) 
 

บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง ของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณี
บุคคลต่ำงด้ำว) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

บัตรประชำชนของพยำน 2 คน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-
(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111 
(หมายเหตุ: -)  

3) เว็บไซต์ www.1111.go.th 
(หมายเหตุ: -)  
 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
4) โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหตุ: -)  
5) ศูนย์ด ารงธรรม 

(หมายเหตุ: -)  
6) เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

(หมายเหตุ: (111 หมู่ 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่))  
7) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 05/11/2015 13:02 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


