คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงาน
ติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 15/05/2015 15:13
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ – หยุดพัก 12.00-13.00 น.
12.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
เป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังจากแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งป
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง

หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนีจ้ ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13.
ที่

1)

2)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ
พร้อมเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี

1 วัน

การพิจารณา

22 วัน

1) กรณีโรงงานจาพวกที่ 2
- พนักงานเจ้าหน้าที่รับ
แจ้งและมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา
2) กรณีโรงงานจาพวกที่ 3
- พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ความพร้อมในการประกอบ
กิจการโรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ
โรงงาน พ.ศ.2535 หาก
พบว่าไม่ถูกต้องจะมีคาสั่งให้
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อได้

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมีคาสั่ง
เป็นหนังสืออนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใน
หนังสือแจ้งผลหรือหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานและแจ้งผูข้ อทราบ
ผลการพิจารณา (กรณีที่เป็น
โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ)

ระยะเวลา
ให้บริการ

7 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนิ นการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
ใบอนุญาต
1
0
ฉบับ
(ห้ามสาเนา)
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 3 หรือ
1)
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2
หนังสือรับรอง
0
1
ฉบับ (ออกไว้ไม่เกิน 3
2)
นิตบิ ุคคล
เดือนมีการลง

ที่

3)

4)

5)

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

บัตรประชาชน
และทะเบียน
บ้านหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้แทนนิติ
บุคคลมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า
บัตรประชาชน
และทะเบียน
บ้านหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้ขออนุญาต
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า)
-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

ของผู้มอบ
อานาจ
ทะเบียนบ้านของ
6)
ผูม้ อบอานาจ
บัตรประชาชน
หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
7)
บุคคลต่างด้าว)
ของผู้รับมอบ
อานาจ
ทะเบียนบ้านของ
8)
ผูร้ ับมอบอานาจ
บัตรประชาชน
9)
ของพยาน 2 คน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบฟอร์มใบ
1
แจ้งทั่วไป(DIW08-AP-FS03) ที่มกี ารลง
1) ลายมือชื่อของผู้
ขออนุญาตหรือ
ผูร้ ับมอบอานาจ
ห้ามถ่ายสาเนา
ลายมือชื่อ
หนังสือมอบ
1
2) อานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์มี

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

(กรณีมกี ารมอบ
อานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)
(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เป็นแบบฟอร์มที่
ทางราชการ
กาหนด
)

0

ฉบับ

(กรณีมีการมอบ
อานาจ)

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

การลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่ใช้เครื่องจักร
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2) ตั้งแต่ 0 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 3) ตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 20 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 4) ตั้งแต่ 20 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 50 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 450 บาท
หมายเหตุ 5) ตั้งแต่ 50 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 100 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 900 บาท
หมายเหตุ 6) ตั้งแต่ 100 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 200 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ –
7) ตั้งแต่ 200 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 300 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท
หมายเหตุ 8) ตั้งแต่ 300 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 400 แรงม้า

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 400 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 500 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 500 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 600 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 600 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 700 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 700 แรงม้าแต่ไม่ถึง 800 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 800 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 900 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 900 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 1,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 1,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 2,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 2,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 3,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 3,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 4,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท
ตั้งแต่ 4,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ ตั้งแต่ 5,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท

20)

หมายเหตุ ตั้งแต่ 6,000 แรงม้าขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ ๐44-811685
โทรสาร ๐44-822484
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

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

