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งานที่ให้บริการ การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  เป็นโรงงานท่ีได้รับค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราว 
 ต้องแจ้งเป็นหนังสือว่าได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา 
 หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
         ** พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน
จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความ
บกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
         ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                         
   ** ท้ังนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบ
กิจการ 
  - กรณีพบว่าปฏิบัติตามค าสั่งจะมีค าสั่งเป็นหนังสืออนุญาตให้
เปิดประกอบกิจการโรงงาน 
  - กรณีพบว่าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจะด าเนินการตามกฎหมายหรือ
ค าส่ังปิดโรงงาน  
(ระยะเวลา 22 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. หนังสือจากผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์จะเปิดการประกอบกิจการมี
การลงลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

2. เอกสารแสดงผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือได้ปฏิบัติถูกต้องตามค าสั่ง
เรียบร้อยแล้วมีการลงลายมือชื่อผู้รัยใบอนุญาต (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

3. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา
ในกรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตั้งในเขตกรุงเทพ (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : - ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  3  ฉบับ 

5. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว (ของผู้แทน
นิติบุคคล) มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้า 

จ านวน  3  ฉบับ 

6. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว (ของผู้ขอ
อนุญาต) มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า 

จ านวน  3  ฉบับ 

7. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า  (เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับและส าเนา 
2 ฉบับ) 

- 

8. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้มอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 
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10. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : หรือหนังสือเดินทาง กรณีบุคคลต่างด้าว ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 

11. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของผู้รับมอบอ านาจ 

จ านวน 3 ฉบับ 

12. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับส าเนา) 
หมายเหตุ : ของพยาน 2 คน 

จ านวน 3 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม – 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. กรมโรงงานอุตสาหกีท 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email : pr@diw.go.th 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

****************************** 
 

 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/

