1/5

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้งหยุดดำเนินงำนติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี เทศบาลตาบลลาลูกกา
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลลาลูกกา เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทรศัพท์ 0-2192-3357-8
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ได้หยุดดาเนินงาน
ติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกาหนดหนึ่งปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนด
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ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1 วัน
ความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 22 วัน
ระยะเวลาการแจ้ง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทาหนังสือ
แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน
พร้อมทั้งบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับที่ 7

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใน 7 วัน
ใบอนุญาตฯ ลาดับที่ 7 และ
ผู้อานวยการสานัก ลงนาม
หนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบ
ผลการพิจารณา (กรณีที่เป็น

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
1
0
ฉบับ
(ห้ามสาเนา)
ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
โรงงาน (รง.4)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 3 หรือ
1)
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(ออกไว้ไม่เกิน 3
บุคคล
การค้า
เดือน มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
2)
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า)
บัตรประชาชน
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(มีการลงนาม
และทะเบียนบ้าน
รับรองเอกสารและ
หรือหนังสือ
ประทับตราบริษัท
3) เดินทางของ
โดยผู้ขออนุญาต
ผู้แทนนิติบุคคล
ทุกหน้า)
(กรณีบุคคลต่าง
ด้าว)
4) บัตรประชาชน
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณี
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ที่

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
และทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง ของผู้
6)
มอบอานาจ
(กรณีบุคคลต่าง
ด้าว)
สาเนาทะเบียน
7) บ้านของผู้มอบ
อานาจ
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง ของผู้รับ
8)
มอบอานาจ
(กรณีบุคคลต่าง
ด้าว)
สาเนาทะเบียน
9) บ้านของผู้รับมอบ
อานาจ
บัตรประชาชน
10)
ของพยาน 2 คน

หมำยเหตุ
ผู้ประกอบการเป็น
บุคคลธรรมดา มี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
(กรณีมีการมอบ
อานาจ ต้องลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า)
(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) แบบฟอร์ม
กรมโรงงาน
1
0
ฉบับ
(เป็นแบบฟอร์มที่

5/5

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
หนังสือแจ้งหยุด อุตสาหกรรม
ดาเนินงาน(DIW08-AP-FS-03)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ทางราชการ
กาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลลาลูกกา เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทรศัพท์ 0-2192-3357-8
หมายเหตุ (www.Lamlukka.go.th)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่
เทศบาลตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี สถ.มท.
นายกเทศมนตรีตาบลลาลูกกา
เทศบาลตาบลลาลูกกา

