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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป#
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป(
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกิน
กวาหนึ่งป( 15/05/2015 15:13
11. ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ? วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป;นผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และเป;นการ
แจงเริ่มประกอบกิจการหลังจากแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป(
2. เป;นโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
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

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบพรอมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมรายป(
2) การพิจารณา 1) กรณีโรงงานจําพวกที่ 2
-พนักงานเจาหนาที่รับแจงและ
มีหนังสือแจงผลการพิจารณา
2) กรณีโรงงานจําพวกที่ 3
-พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและความพรอมใน
การประกอบกิจการโรงงานให
เป;นไปตามมาตรา 8 แหงพ.ร.บ
โรงงานพ.ศ.2535 หากพบวา
ไมถูกตองจะมีคําสั่งใหปรับปรุง
แกไขเมื่อไดปรับปรุงแกไขแลว
จะมีคําสั่งเป;นหนังสืออนุญาตให
ประกอบกิจการโรงงาน
3) การลงนาม/
พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน
คณะกรรมการ หนังสือแจงผลหรือหนังสือ
มีมติ
อนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงานและแจงผูขอทราบผล
การพิจารณา (กรณีที่เป;น
โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กรมโรงงาน (หนวยงานที่รับผิดชอบไดแก
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม,

องคHกรปกครองสวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา
และเทศบาลแลว แตพื้นที่)

22 วัน

กรมโรงงาน (หนวยงานที่รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม ไดแกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, องคHกร
ปกครองสวนทองถิ่น,
กรุงเทพมหานคร, เมือง
พัทยาและเทศบาลแลวแต
พื้นที)่

7 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1
(รง.4) กรณีเป;นโรงงานจําพวกที่
3 หรือใบรับแจงการประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.2) กรณีเป;น
โรงงานจําพวกที่ 2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (หามสําเนา)
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ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

1

ฉบับ

(ออกไวไมเกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดย
ผูขออนุญาตทุกหนา)

3) บัตรประชาชนและทะเบียนบานหรือ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

5) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีบุคคลตางดาว) ของผูมอบ
อํานาจ
6) ทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

-

0

1

ฉบับ

7) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีบุคคลตางดาว) ของผูรับมอบ
อํานาจ
8) ทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)

-

0

1

ฉบับ

9) บัตรประชาชนของพยาน 2 คน

-

0

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผูออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1) แบบฟอรHมใบแจงทั่วไป(DIW- 1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีบคุ คลตางดาว)
ของผู แทนนิติบุคคลมีการลงนาม
รับรองเอกสารและประทับ ตรา
บริษัทโดยผูขออนุญาตทุกหนา
4) บัตรประชาชนและทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีบคุ คลตางดาว)
ของผูขออนุญาตมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผูขออนุญาตทุกหนา

08-AP-FS-03) ที่มีการลง
ลายมือชื่อของผูขออนุญาต
หรือผูรับมอบอํานาจหามถาย
สําเนาลายมือชื่อ

2) หนังสือมอบอํานาจพรอมติด อากรแสตมปVมีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผูขอ

1

หนวยนับ
เอกสาร

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เป;นแบบฟอรHมที่
ทางราชการ
กําหนด)

0

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อํานาจ)
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หนวยงาน
จํานวน
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผูออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
อนุญาตทุกหนา
16. คาธรรมเนียม
1) ไมใชเครื่องจักร
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2) ตั้งแต 0 แรงมาแตไมถึง 5 แรงมา
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 3) ตั้งแต 5 แรงมาแตไมถึง 20 แรงมา
คาธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ 4) ตั้งแต 20 แรงมาแตไมถึง 50 แรงมา
คาธรรมเนียม450 บาท
หมายเหตุ 5) ตั้งแต 50 แรงมาแตไมถึง 100 แรงมา
คาธรรมเนียม900 บาท
หมายเหตุ 6) ตั้งแต 100 แรงมาแตไมถึง 200 แรงมา
คาธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ 7) ตั้งแต 200 แรงมาแตไมถึง 300 แรงมา
คาธรรมเนียม2,100 บาท
หมายเหตุ 8) ตั้งแต 300 แรงมาแตไมถึง 400 แรงมา
คาธรรมเนียม2,700 บาท
หมายเหตุ 9) ตั้งแต 400 แรงมาแตไมถึง 500 แรงมา
คาธรรมเนียม3,600 บาท
หมายเหตุ 10) ตั้งแต 500 แรงมาแตไมถึง 600 แรงมา
คาธรรมเนียม4,500 บาท
หมายเหตุ 11) ตั้งแต 600 แรงมาแตไมถึง 700 แรงมา
คาธรรมเนียม5,400 บาท
หมายเหตุ 12) ตั้งแต 700 แรงมาแตไมถึง 800 แรงมา
คาธรรมเนียม6,600 บาท
หมายเหตุ 13) ตั้งแต 800 แรงมาแตไมถึง 900 แรงมา
คาธรรมเนียม7,800 บาท

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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หมายเหตุ 14) ตั้งแต 900 แรงมาแตไมถึง 1,000 แรงมา
คาธรรมเนียม9,000 บาท
หมายเหตุ 15) ตั้งแต 1,000 แรงมาแตไมถึง 2,000 แรงมา
คาธรรมเนียม10,500 บาท
หมายเหตุ 16) ตั้งแต 2,000 แรงมาแตไมถึง 3,000 แรงมา
คาธรรมเนียม12,000 บาท
หมายเหตุ
17) ตั้งแต 3,000 แรงมาแตไมถึง 4,000 แรงมา
คาธรรมเนียม13,500 บาท
หมายเหตุ 18) ตั้งแต 4,000 แรงมาแตไมถึง 5,000 แรงมา
คาธรรมเนียม15,000 บาท
หมายเหตุ 19) ตั้งแต 5,000 แรงมาแตไมถึง 6,000 แรงมา
คาธรรมเนียม16,500 บาท
หมายเหตุ 20) ตั้งแต 6,000 แรงมาขึ้นไป
คาธรรมเนียม18,000 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 รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร?ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ?
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตHแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณH จีนาคํา
สมบูรณH ใจเย็น
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