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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลังหยุดด าเนินงานตดิต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุจ ั งหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุด าเนินงานติดตอ่กนัเกินกว่าหนึง่ปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 

1) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา     ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุด าเนินงานตดิตอ่กนั
เกินกวา่หนึง่ปี   03/08/2558    15:09  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ติดตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
      ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ
พร้อมเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปี 
 

1 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาลแล้วแต่
พืน้ท่ี) 
 

2) การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจ าพวกท่ี 2 
- พนกังานเจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง
และมีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณา 
2) กรณีโรงงานจ าพวกท่ี 3 
- พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ความพร้อมในการประกอบ
กิจการโรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรา 8 แหง่พ.ร.บ
โรงงาน พ.ศ.2535 หาก
พบวา่ไมถ่กูต้องจะมีค าสัง่
ให้ปรับปรุงแก้ไขเม่ือได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมี
ค าสัง่เป็นหนงัสืออนญุาต
ให้ประกอบกิจการโรงงาน 
 
 

22 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาลแล้วแต่
พืน้ท่ี) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการ 
มีมต ิ
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม
ในหนงัสือแจ้งผลหรือ
หนงัสืออนญุาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา 
(กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้ใน
เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม        0 - 
 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือน มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ขออนญุาตทกุ
หน้า) 

2) บตัรประชาชนและทะเบียน
บ้านหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) ของผู้แทนนิติ
บคุคลมีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทบัตราบริษัท
โดยผู้ขออนญุาตทกุหน้า 

 

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) บตัรประชาชนและทะเบียน
บ้านหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) ของผู้ขอ
อนญุาตมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขออนญุาตทกุ
หน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

4) บตัรประชาชนหรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

5) ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ - 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

6) บตัรประชาชนหรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

7) ทะเบียนบ้านของผู้ รับมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

8) บตัรประชาชนของพยาน 2 คน - 0 1 ฉบบั ((กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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16. ค่าธรรมเนียม 
  1) ไม่ใช้เคร่ืองจักร 

ค่าธรรมเนียม    150     บาท 
ค่าธรรมเนียม     0    บาท 
หมายเหตุ   - 

  2) ตัง้แต่  0  แรงม้าแต่ไม่ถึง 5  แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   150  บาท 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ - 

  3) ตัง้แต่  5  แรงม้าแต่ไม่ถึง  20 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   300   บาท 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ   - 

  4) ตัง้แต่  20  แรงม้าแต่ไม่ถึง  50  แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  450   บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

  5) ตัง้แต่  50  แรงม้าแต่ไม่ถึง 100 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   900 บาท 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ  - 

  6) ตัง้แต่ 100 แรงม้าแต่ไม่ถงึ  200  แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   1,500   บาท 
ค่าธรรมเนียม     0   บาท 
หมายเหตุ   - 

  7) ตัง้แต่ 200 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 300 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   2,100  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

  8) ตัง้แต่   300   แรงม้าแต่ไม่ถงึ  400  แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   2,700  บาท 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ   - 
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  9) ตัง้แต่  400  แรงม้าแต่ไม่ถงึ  500 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม  3,600  บาท 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ    - 

10) ตัง้แต่  500  แรงม้าแต่ไม่ถงึ  600 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  4,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ  - 

11) ตัง้แต่  600  แรงม้าแต่ไม่ถงึ  700 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  5,400  บาท 
ค่าธรรมเนียม    0  บาท 
หมายเหตุ    - 

12) ตัง้แต่  700 แรงม้าแต่ไม่ถึง  800 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  6,600  บาท 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ   - 

13) ตัง้แต่ 800 แรงม้าแต่ไม่ถงึ  900 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  7,800  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

14) ตัง้แต่  900  แรงม้าแต่ไม่ถงึ  1,000  แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  9,000   บาท 
ค่าธรรมเนียม   0  บาท 
หมายเหตุ   - 

15) ตัง้แต่ 1,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ  2,000  แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  10,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
หมายเหตุ    - 

16) ตัง้แต่  2,000  แรงม้าแต่ไม่ถงึ  3,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   12,000  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ    - 
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17) ตัง้แต่  3,000  แรงม้าแต่ไม่ถงึ  4,000  แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม  13,500  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
หมายเหตุ   - 

18) ตัง้แต่ 4,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ  5,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม  15,000  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

19) ตัง้แต่ 5,000  แรงม้าแต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม   16,500   บาท 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ   - 

20) ตัง้แต่ 6,000 แรงม้าขึน้ไป 
ค่าธรรมเนียม  18,000  บาท 
ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
หมายเหตุ   - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ  เลขท่ี 999 หมูท่ี่ 1 ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบรีุ

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77120   โทร 0-3265-1812 
หมายเหตุ  - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
        - 
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วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


