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คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 25
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สอจ.สุโขทัยการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตีรณาจันทร์โตสาเนาคู่มือ
ประชาชน 29/06/2015 09:28
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยเลขที่ 102 หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านกล้วยอาเภอเมืองจังหวัด
สุโขทัย 64000 โทร 055611050 โทรสาร 055613532/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 15:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535
เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
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ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1 วัน
ความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 15 วัน
ข้อเท็จจริงและออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัย

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ลงนามในใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัย

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

7 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 23 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
3
ฉบับ
(- ของผู้ขอ
ประชาชน
อนุญาต/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคล) - ของผู้
มอบอานาจ/ผู้รับ
มอบอานาจ - ของ
1)
พยาน 2 คน - ของ
เจ้าของที่ดินกรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินมีการ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้
ขออนุญาตทุก
หน้า)
หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
0
3
ฉบับ
(- กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นบุคคล
ต่างด้าว
2)
- มีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
3
ฉบับ
(- กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือ
ชื่อสกุล
3)
- มีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
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ที่

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
3
ฉบับ
(- ซึ่งออกให้ไม่เกิน
บุคคล
การค้า
3 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นคาขอและ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
ตามหนังสือรับรอง
ทุกหน้า
–โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลตรงกับ
ประเภทของ
กิจการโรงงาน
(กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
กรมโรงงาน
1
2
ชุด
อานาจพร้อมติด อุตสาหกรรม
อากรแสตมป์ (ถ้า
มี)
1)

หมายเหตุ
(กรณีไม่อาจมอบ
ฉบับจริงได้ต้องเอา
ฉบับจริงมาให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและ
มอบสาเนาที่มีการ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้
ขออนุญาตทุก
หน้า)
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ที่

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขอทั่วไปพร้อม 1
0
ฉบับ
หลักฐานการแจ้ง
ความกรณีสูญ
หาย
ใบอนุญาต
1
0
ฉบับ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4)

3)

หมายเหตุ
-

(กรณีสูญหายทั้ง
ฉบับไม่ต้องใช้ฉบับ
จริงหากเป็นกรณี
สูญหายหรือถูก
ทาลายบางส่วนให้
นาฉบับจริงมา
แสดงด้วย)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราช
เทวีกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 22023060 E-mail
inspector_ops@industry.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยเลขที่ 102 หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านกล้วยอาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055611050 โทรสาร 055613532 e-mail:moi_sukhothai@indusrty.go.th
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์ 1567 E-Mail:
damrongdhama.1567@gmail.com
หมายเหตุ-
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4)

5)

ช่องทางการร้องเรียน- เรือนรับรองประชาชนศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม. (ประตู 4) - สายด่วนทาเนียบรัฐบาล 1111
บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมงหรือรับร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0 2283 1271 - 84 โทรสาร 0
2283 1286 - 7 ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กราบเรียนนายกรัฐมนตรีตู้ปณ.1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์) http://www.1111.go.th/form.aspx
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอทั่วไป
2)
หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

26/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงานก.พ.ร. (OPDC)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
-

