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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 15:03
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, องคกรปกครองสวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและ เทศบาล
สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-35259100 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันเสาร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ไดหยุดดําเนินงาน
ติดตอกันมาแลวเกินกวาหนึ่งป
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
3. ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติม
ไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยนื่ คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจาหนาที่
1 วัน
(สามารถยื่น
ตรวจสอบความครบถวน
เอกสารได ณ
ของเอกสารตามรายการ
ศูนยบริการ
เอกสารหลักฐานประกอบ
สารพันทันใจ กรม
โรงงานอุตสาหก
รม, องคกร
1)
ปกครองสวน
ทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล สํานัก
การชาง เทศบาล
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 22 วัน
ระยะเวลาการแจง ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใน
มาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทํา
หนังสือแจงผูประกอบ
กิจการโรงงาน พรอมทั้ง
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ลําดับที่ 7

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจาหนาที่ลงนาม 7 วัน
ในใบอนุญาตฯ ลําดับที่ 7
และผูอํานวยการสํานัก ลง
นามหนังสือแจงผูประกอบ
กิจการโรงงาน และแจงผูขอ
ทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เปนโรงงานที่ตั้งใน
เขตกรุงเทพฯ)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

นครเชียงใหม)
(การพิจารณา
แลวแตหนวยงาน
ที่รับผิดชอบย อัน
ไดแก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล สํานัก
การชางเทศบาล
นครเชียงใหม)
(สวนงานที่
รับผิดชอบ ไดแก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล และที่
สํานักการชาว
เทศบาลนคร
เชียงใหม)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
1
ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
โรงงาน (รง.4)
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกที่ 3 หรือ
1)
ใบรับแจงการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเปนโรงงาน
จําพวกที่ 2
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การคา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

(หามสําเนา)

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ออกไวไมเกิน 3
เดือน มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา)
(มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัท โดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

บัตรประชาชน
กรมการปกครอง
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทางของ
ผูแทนนิติบุคคล
(กรณีบุคคลตาง
ดาว)
บัตรประชาชน
กรมการปกครอง
และทะเบียนบาน
หรือหนังสือ

หมายเหตุ

(กรณี
ผูประกอบการเปน
บุคคลธรรมดา มี
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูขออนุญาต
หนังสือมอบ
อํานาจพรอมติด
อากรแสตมป

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตทุกหนา)
(กรณีมีการมอบ
อํานาจ ตองลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผูขออนุญาต
ทุกหนา)
(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ

5)

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง ของผู
6)
มอบอํานาจ
(กรณีบุคคลตาง
ดาว)
สําเนาทะเบียน
7) บานของผูมอบ
อํานาจ
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง ของผูรับ
8)
มอบอํานาจ
(กรณีบุคคลตาง
ดาว)
สําเนาทะเบียน
9) บานของผูรับ
มอบอํานาจ
10) บัตรประชาชน

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ของพยาน 2 คน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

แบบฟอรม
กรมโรงงาน
หนังสือแจงหยุด อุตสาหกรรม
1)
ดําเนินงาน(DIW08-AP-FS-03)
16. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
อํานาจ)

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เปนแบบฟอรมที่
ทางราชการ
กําหนด)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ทําเนียบรัฐบาล ตู ปณ. 1111
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต www.1111.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทสายดวนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม
หมายเหตุ 6) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
7) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
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เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

