
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

 

 เป็นโรงงานที่ได้รับค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  

 ต้องแจ้งเป็นหนังสือว่าได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนหรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือภายใน

ระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา 

 หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติม

ได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค า

ขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

        ** พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

 

        ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                       **ท้ังนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

  

 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
กองช่างเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต าบลดอยแก้วอ าเภอ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่  50160 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 103)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  

(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลต าบลดอยแก้ว
อ าเภอจอมทองจังหวัด

เชียงใหม่ 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงณสถานประกอบกิจการ  

- กรณีพบว่าปฏิบัติตามค าส่ังจะมีค าส่ังเป็นหนังสืออนุญาตให้
เปิดประกอบกิจการโรงงาน 

- กรณีพบว่าไม่ปฏิบัติตามค าส่ังจะด าเนินการตามกฎหมายหรือมี
ค าส่ังปิดโรงงาน 

 
(หมายเหตุ: -) 

22 วัน เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามค าส่ัง
และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณาในกรณีท่ีเป็นโรงงานที่ต้ังใน

เขตกรุงเทพ 

(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

หนังสือจากผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์จะเปิดการประกอบ

กิจการมีการลงลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต 

ฉบับจริง3ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

เอกสารแสดงผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามค าส่ังเรียบร้อยแล้วมีการลงลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต  

ฉบับจริง3ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์และแจ้งผู้ขอทราบผล
การพิจารณาในกรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตั้งในเขตกรุงเทพ  

ฉบับจริง3ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหตุ(ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุก

หน้า 
) 

- 

5) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหตุ(และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว
(ของผู้แทนนิติบุคคล)มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท

โดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 
หมายเหตุ(และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว

(ของผู้ขออนุญาต)มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

 หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนาม
รับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า  

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา2ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหตุ(หรือหนังสือเดินทางกรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอ านาจ)) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 
หมายเหตุ(ของผู้มอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหตุ(หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบ
อ านาจ) 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

11) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหตุ(ของผู้รับมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

12) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 
หมายเหตุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-202-

4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาลตู้ปณ . 1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ 10302 

(หมายเหตุ: -) 
3) เว็บไซต์ www.1111.go.th 

(หมายเหตุ: -) 
4) โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 

(หมายเหตุ: -) 
5) กองช่างเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่  50160 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 053-267262-3 ต่อ 103)) 

6) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



พ้ืนท่ีให้บริการ:ส่วนกลาง 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน  
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


