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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตเปิดประกอบกิจการหลงัการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การรขออนญุาตเปิดประกอบกิจการหลงัการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเทศบาลตําบลแม่
ใจวนิดาสําเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 10:30  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการเทศบาลตําบลแม่ใจอําเภอแม่ใจจงัหวดัพะเยา 240 หมู่ 1 ตําบลแม่ใจอําเภอแม่ใจจงัหวดั

พะเยา 56130 โทรศพัท์ 054 - 499040   www.maejai.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 
น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 เป็นโรงงานท่ีได้รับคําสัง่ให้หยดุประกอบกิจการโรงงานทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นการชัว่คราว 
 ต้องแจ้งเป็นหนงัสือวา่ได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบตัใิห้ถกูต้องก่อนหรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลา 
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 หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั
พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
        ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
        ** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                       **ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคํา
ขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
  
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงณ
สถานประกอบกิจการ 
- กรณีพบวา่ปฏิบตัติาม
คําสัง่จะมีคําสัง่เป็นหนงัสือ
อนญุาตให้เปิดประกอบ
กิจการโรงงาน 
- กรณีพบวา่ไมป่ฏิบตัติาม
คําสัง่จะดําเนินการตาม
กฎหมายหรือมีคําสัง่ปิด
โรงงาน 
 
 

22 วนั เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

7 วนั เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ลงนามคําสัง่และแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณาใน
กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้ใน
เขตกรุงเทพ 
 

ใจจงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 3 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือน 
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า 
) 

2) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทางกรณี
บคุคลตา่งด้าว
(ของผู้แทนนิติ
บคุคล)มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ขออนญุาต
ทกุหน้า) 

3) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทางกรณี
บคุคลตา่งด้าว
(ของผู้ขออนญุาต)
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาตทกุ
หน้า) 

4) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทางกรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบ
อํานาจ)) 

5) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (ของผู้มอบ
อํานาจ) 

6) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

8) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือจากผู้
ประกอบกิจการ
แจ้งความ
ประสงค์จะเปิด
การประกอบ
กิจการมีการลง
ลายมือช่ือผู้ รับ
ใบอนญุาต 

- 3 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารแสดงผล
การปรับปรุง
แก้ไขโรงงานหรือ
ได้ปฏิบตัถิกูต้อง
ตามคําสัง่
เรียบร้อยแล้วมี
การลงลายมือช่ือ
ผู้ รับใบอนญุาต 

- 3 0 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือมอบ
อํานาจพร้อมตดิ
อากรแสตมป์
และแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการ
พิจารณาในกรณี
ท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้
ในเขตกรุงเทพ 

- 3 0 ฉบบั - 

4) 

 หนงัสือ
มอบอํานาจ
พร้อมตดิอากร
แสตมป์มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ

- 1 2 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 240 หมู ่1 ตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จ

จงัหวดัพะเยา 56130 โทรศพัท์ 054 - 499040   www.maejai.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 26/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จ

จงัหวดัพะเยาสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


