คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
15/05/2015 11:06
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ ๐44-811685
โทรสาร ๐44-822484
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา ๑๕.๓๐น.)

12.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ได้
หยุดดาเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกาหนดหนึ่งปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิ จารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนีจ้ ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13.
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ

1 วัน

การพิจารณา

22 วัน

1)

2)

พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาระยะเวลาการ
แจ้งตามหลักเกณฑ์ที่

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข (สามารถยื่น
และสิ่งแวดล้อม เอกสารได้ณ
ศูนย์บริการ
สารพันทันใจกรม
โรงงานอุตสาหก
รม, องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
กองสาธารณสุข (การพิจารณา
และสิ่งแวดล้อม แล้วแต่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบยอัน

ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
กาหนดในมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทา
หนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานพร้อมทั้ง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลาดับที่ 7
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบอนุญาตฯลาดับที่ 7
และผูอ้ านวยการสานักลง
นามหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้งผู้
ขอทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งใน
เขตกรุงเทพฯ)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ได้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
7 วัน

กองสาธารณสุข (ส่วนงานที่
และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
สาเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
1
0
ฉบับ
1) ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
โรงงาน (รง.4)

หมายเหตุ
(ห้ามสาเนา)

ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 3 หรือ
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2
หนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจ
นิตบิ ุคคล
การค้า

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

บัตรประชาชน กรมการปกครอง
และทะเบียน
บ้านหรือหนังสือ
เดินทางของ
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
(กรณีบุคคลต่าง
ด้าว)
บัตรประชาชน กรมการปกครอง
และทะเบียน
บ้านหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้ขออนุญาต

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบ

1

0

ฉบับ

2)

3)

4)

5)

-

หมายเหตุ

(ออกไว้ไม่เกิน 3
เดือนมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า)
(มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)

(กรณี
ผูป้ ระกอบการ
เป็นบุคคล
ธรรมดามีการลง
นามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
(กรณีมีการมอบ

ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

อานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์

บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
6)
มอบอานาจ
(กรณีบุคคลต่าง
ด้าว)
สาเนาทะเบียน
7) บ้านของผู้มอบ
อานาจ
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทางของผูร้ ับ
8)
มอบอานาจ
(กรณีบุคคลต่าง
ด้าว)
สาเนาทะเบียน
9) บ้านของผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประชาชน
10)
ของพยาน 2 คน

หมายเหตุ
อานาจต้องลง
นามรับรอง
เอกสารและ
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) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบฟอร์ม
กรมโรงงาน
1
หนังสือแจ้งหยุด
อุตสาหกรรม
1) ดาเนินงาน
(DIW-08-APFS-03)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เป็นแบบฟอร์มที่
ทางราชการ
กาหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์๐44-811685
โทรสาร ๐44-822484
หมายเหตุ –
18.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

27/07/2558
เผยแพร่คมู่ อื บนเว็บไซต์แล้ว
นางสุวรีย์ เมตตาพล
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย
นางสุวรีย์ เมตตาพล

