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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป"
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึง่ ป(
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป(
15/05/2015 11:06
11. ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด0วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป4ดให0บริการวันจันทร6ถึงวันศุกร6 (ยกเว0นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ? วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป;นผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ไดหยุด
ดําเนินงานติดตอกันมาแลวเกินกวาหนึ่งป(
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
3. ตองแจงเป;นหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึง่ ป(
หมายเหตุ :
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยืน่ คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่ คําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

2) การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ระยะเวลาการแจงตาม
หลักเกณฑFที่กําหนดใน
มาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทํา
หนังสือแจงผูประกอบ
กิจการโรงงานพรอมทั้ง
บันทึกการเปลีย่ นแปลงใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลําดับที่ 7
3) การลงนาม/
พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน
คณะกรรมการ ใบอนุญาตฯลําดับที่ 7 และ
มีมติ
ผูอํานวยการสํานักลงนาม
หนังสือแจงผูประกอบ
กิจการโรงงานและแจงผูขอ
ทราบผลการพิจารณา (กรณี
ที่เป;นโรงงานที่ตั้งในเขต
กรุงเทพฯ)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

22 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

7 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
(สามารถยื่นเอกสารไดณ
ศูนยFบริการสารพันทันใจกรม
โรงงานอุตสาหกรม, องคFกร
ปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา
และเทศบาล)
(การพิจารณาแลวแต
หนวยงานที่รับผิดชอบยอัน
ไดแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม
, องคFกรปกครองสวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา
และเทศบาล)

(สวนงานที่รับผิดชอบไดแก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา
และเทศบาล)

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1
0
ฉบับ (หามสําเนา)
1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรง กรมโรงงาน
งาน (รง.4) กรณีเป;นโรงงาน อุตสาหกรรม
จําพวกที่ 3 หรือใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงาน(รง.2)
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หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
กรณีเป;นโรงงานจําพวกที่ 2
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนา
0
1
ฉบับ (ออกไวไมเกิน 3 เดือนมี
ธุรกิจการคา
การลงนามรับรอง
เอกสารและประทับ ตรา
บริษัทโดยผูขออนุญาต
ทุกหนา)
3) บัตรประชาชนและทะ เบียน
กรมการ
0
1
ฉบับ (มีการลงนามรับรอง
บานหรือหนังสือเดินทางของ
ปกครอง
เอกสารและประทับ ตรา
ผูแทนนิติบุคคล(กรณีบุคคล
บริษัทโดยผูขออนุญาต
ตางดาว)
ทุกหนา)
4) บัตรประชาชนและทะ เบียน
กรมการ
0
1
ฉบับ (กรณีผูประกอบการเป;น
บานหรือหนังสือเดินทาง
ปกครอง
บุคคลธรรมดามีการลง
(กรณีบุคคลตางดาว) ของผูขอ
นามรับรองเอกสารโดยผู
อนุญาต
ขออนุญาตทุกหนา)
5) หนังสือมอบอํานาจพรอมติด
1
0
ฉบับ (กรณีมีการมอบอํานาจ
อากรแสตมปO
ตองลงนามรับรอง
เอกสารและประทับ ตรา
บริษัทโดยผูขออนุญาต
ทุกหนา)
6) บัตรประชาชนหรือหนัง สือ
กรมการ
0
1
ฉบับ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
ปกครอง
เดินทางของผูมอบอํา นาจ
(กรณีบุคคลตางดาว)
7) สําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
กรมการ
0
1
ฉบับ อํานาจ
ปกครอง
8) บัตรประชาชนหรือหนัง สือ
กรมการ
0
1
ฉบับ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
เดินทางของผูรับมอบอํานาจ
ปกครอง
(กรณีบุคคลตางดาว)
9) สําเนาทะเบียนบานของผูรับ
กรมการ
0
1
ฉบับ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
มอบอํานาจ
ปกครอง
10) บัตรประชาชนของพยาน 2
กรมการ
0
1
ฉบับ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
คน
ปกครอง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1) แบบฟอรFมหนังสือ
แจงหยุดดําเนินงาน
(DIW-08-AP-FS-

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1
0
ฉบับ
(เป;นแบบฟอรFมที่ทาง
ราชการกําหนด)
หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

03)
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน

ถาการบริการไมเป;นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย6 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร?ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร6ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ?
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตFแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณF จีนาคํา
สมบูรณF ใจเย็น

