
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ท่ีได้หยุดด าเนินงาน

ติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี 

 

 2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง  

 

 3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นก าหนดหนึ่งปี  

 

หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ใน

ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลา

ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

 

      ** พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

 

       ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

       ** ท้ังนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

กองช่างเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต.ดอยแก้วอ.จอมทองจ.
เชียงใหม่ 50160 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 103)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหตุ: (สามารถยื่นเอกสารได้ณกองช่างเทศบาลต าบล
ดอยแก้วม.7 ต.ดอยแก้วอ.จอมทองจ.เชียงใหม่ 50160 

โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 103)) 

1 วัน เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาระยะเวลาการแจ้งตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 และ

จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานพร้อมท้ังบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล าดับท่ี 7 

(หมายเหตุ: (กองช่างเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต.ดอยแก้วอ.
จอมทองจ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 
103)) 

22 วัน เทศบาลต าบลดอยแก้ว
อ าเภอจอมทองจังหวัด

เชียงใหม่ 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบอนุญาตฯล าดับท่ี 7 และ
ผู้อ านวยการส านักลงนามหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน

และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา (กรณีที่เป็นโรงงานที่ต้ังใน
เขตกรุงเทพฯ) 

(หมายเหตุ: (ส่วนงานที่รับผิดชอบได้แก่กองช่างเทศบาลต าบล
ดอยแก้วม.7 ต.ดอยแก้วอ.จอมทองจ.เชียงใหม่ 50160 

โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 103)) 

7 วัน เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งหยุดด าเนินงาน(DIW-08-AP-FS-03) 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(เป็นแบบฟอร์มท่ีทางราชการก าหนด) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีเป็นโรงงานจ าพวก
ท่ี 3 หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) กรณีเป็น

โรงงานจ าพวกท่ี 2 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(ห้ามส าเนา) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติ

บุคคล(กรณีบุคคลต่างด้าว) 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคล

ต่างด้าว) ของผู้ขออนุญาต 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดามีการลงนามรับรอง

เอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอ านาจต้องลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

- 

7) 
 

บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ (กรณีบุคคล
ต่างด้าว) 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

9) 

 

บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี

บุคคลต่างด้าว) 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

บัตรประชาชนของพยาน 2 คน 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-202-

4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาลตู้ปณ . 1111 

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

(หมายเหตุ: -) 
4) โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 

(หมายเหตุ: -) 
5) กองช่างเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต.ดอยแก้วอ.จอมทองจ.เชียงใหม่ 50160 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 103)) 

6) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


