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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ รับผิดชอบในการประกอบ

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขท่ีบ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผัูให้
ความยนิยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้ส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิตบุิคคล ซึ่งมี
รายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุท่ีประสงค์ ทุน ที่ตัง้ส านักงาน รายช่ือ
กรรมการ และอ านาจกรรมการ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (หากเป็นเอกสารท่ีท าขึน้ในตา่งประเทศ จะต้องมีค า
รับรองของโนตารีพบัลิคหรือบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ตัง้
ให้เป็นผู้ มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าท่ี
กงสลุหรือสถานทตูไทย) 

8) 
 

หนังสือแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (หากเป็นเอกสารท่ีท าขึน้ในตา่งประเทศ จะต้องมีค า
รับรองของโนตารีพบัลิคหรือบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ตัง้
ให้เป็นผู้ มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าท่ี
กงสลุหรือสถานทตูไทย) 

- 

9) 
 

ใบอนุญาตท างานของผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ
ไทย (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรอง
การใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

13) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เชา่ แผน่
ซีดี  แถบบนัทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดทิศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบ
ดจิิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 

- 

14) 
 

หนังสือชีแ้จงข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนและ
หลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ท าบันทกึถ้อยค าเก่ียวกับข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

- 

15) 
 

หลักฐานหรือหนังสือชีแ้จงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวก
ไม่จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 2)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
7)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
8)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
9)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
10)ประกาศกระทรวงฉบบัที ่93  (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ส าเนาคูมื่อประชาชน 11/08/2015 10:14 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักล่าว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



11 
 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เชา่ แผน่
ซีดี  แถบบนัทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดทิศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบ
ดจิิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 

- 

10) 
 

หนังสือชีแ้จงข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนและ
หลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ท าบันทกึถ้อยค าเก่ียวกับข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

 
 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 



14 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

บคุคลธรรมดา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 2)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
 7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
8)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
9)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
11)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา ส าเนาคูมื่อประชาชน 10/08/2015 14:34 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด) บริษัทจ ากัด 
และบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

 
ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทท่ีระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม 
และให้มีพยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
เอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เชา่ แผน่
ซีดี  แถบบนัทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดทิศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบ
ดจิิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 

- 

11) 
 

หนังสือชีแ้จงข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนและ
หลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ท าบันทกึถ้อยค าเก่ียวกับข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

12) 
 

หลักฐานหรือหนังสือชีแ้จงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวก
ไม่จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน (ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคลและห้างหุ้นสว่นจ ากดั) บริษัทจ ากดั และบริษัทมหาชนจ ากดั ท่ี

ประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
7)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
8)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
10)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
 
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน (ห้างหุ้นสว่นสามญั ส าเนาคูมื่อประชาชน 11/08/2015 09:57 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึง่เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคน พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคน พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือหรือสัญญาจัดตัง้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
หรือกิจการร่วมค้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงานแห่งใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขท่ีบ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยนิยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้ส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 

หนังสือมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เชา่ แผน่
ซีดี  แถบบนัทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดทิศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบ
ดจิิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 

- 

11) 
 

หนังสือชีแ้จงข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนและ
หลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ท าบันทกึถ้อยค าเก่ียวกับข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 
 
 

- 



27 
 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 

หลักฐานหรือหนังสือชีแ้จงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวก
ไม่จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

- 

13) 
 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า) 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

 - http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นสว่นสามญั คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
7)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
8)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
10)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
 

ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่นสามญั คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า ส าเนาคูมื่อประชาชน 11/08/2015 09:51 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ส าเนาหนังสือแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ 
กรณีนิตบุิคคลต่างประเทศขอเปล่ียนแปลงผู้จัดการสาขาใน
ประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัวและหรือช่ือสกุล 
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม 
และให้มีพยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิท่ีตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่) 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิท่ีตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่) 

- 

9) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ตัง้ส านักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิท่ีตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่) 

- 

10) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมครัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
7)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
8)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
10)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 
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ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ส าเนาคูมื่อประชาชน 

11/08/2015 09:46 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม 
และให้มีพยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียม (ครัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
7)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
8)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
10)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 
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ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา ส าเนาคูมื่อประชาชน 11/08/2015 09:31 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคล และห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด) บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทท่ีระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

6) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม 
และให้มีพยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

7) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเตมิ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เชา่ แผน่
ซีดี  แถบบนัทกึ วีดิทศัน์ แผ่นวีดทิศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบ
ดจิิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง) 

12) 
 

หนังสือชีแ้จงข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนและ
หลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ท าบันทกึถ้อยค าเก่ียวกับข้อเทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

- 

13) 
 

หลักฐานหรือหนังสือชีแ้จงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวก
ไม่จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอญัมณีหรือ
เคร่ืองประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมครัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน (ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล และห้างหุ้นสว่นจ ากดั) บริษัทจ ากดั 

และบริษัทมหาชนจ ากดั  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
 7)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
8)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
10)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 
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ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด ส าเนาคูมื่อประชาชน 10/08/2015 15:38 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของหุ้นสว่นผู้จดัการ พร้อมลง
นามส าเนารับรองถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นสว่นผู้จดัการ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

5) 
 

สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะ
บุคคล หรือกิจการร่วมค้า 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยนิยอมให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม 
และให้มีพยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิท่ีตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่) 

7) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยนิยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

- 

8) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมครัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่นสามญั คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
2)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
3)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
9)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
10)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
 

ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



58 
 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า ส าเนาคูมื่อประชาชน 

10/08/2015 15:35 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น 

ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น

บริษัท ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู 

เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย

กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่

ศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืน

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการใน

ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
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จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน

10 นาที - 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ รับผิดชอบด าเนินการใน
ประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

4) 
 

หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

ส าเนาเอกสารการส่ังเลิกประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
2)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
6)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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7)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ส าเนาคูมื่อประชาชน 10/08/2015 15:22 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น 

ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น

บริษัท ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู 

เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย

กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่

ศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืน

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการใน

ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
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จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน

10 นาที - 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือ
ทายาทท่ีย่ืนค าขอแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้ทายาทท่ีย่ืนค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงช่ือแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถงึแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ - 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
 2)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
 5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 6)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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7)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา ส าเนาคูมื่อประชาชน 10/08/2015 15:03 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคลและห้างหุ้นส่วน
จ ากัด) บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น 

ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น

บริษัท ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู 

เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย

กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่

ศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืน

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการใน

ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี
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ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  
 

15 นาที - 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคลและห้างหุ้นส่วนจ ากดั) บริษัทจ ากดัและบริษัท

มหาชนจ ากดั  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
2)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
  
5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
6)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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7)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมมี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคลและห้างหุ้นสว่นจ ากดั) บริษัท

จ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดั ส าเนาคูมื่อประชาชน 10/08/2015 15:00 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ:  
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น 

ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น

บริษัท ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เชน่ วิกลจริต ตาย สาบสญู 

เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบตุร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย

กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้ โดยให้ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค าสัง่

ศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนย่ืน

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการใน

ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
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จะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลกัฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน

10 นาที - 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
พาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตวัของหุ้นสว่นผู้จดัการ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิก
ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ 
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หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
 2)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555    
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552  
 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553   
 5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 6)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
 7)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ  
 8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่า
ดว้ยทะเบียนพาณิชย์  
 9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553  
 11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
 12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  
 
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมม่ี่ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะ ส าเนาคูมื่อประชาชน 10/08/2015 14:57 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ให้

ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบอนญุาต  ถ้าผู้ ได้รับใบอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอ

ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ และเม่ือได้ย่ืนค าขอดงักล่าวแล้ว  ให้ด าเนินการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาต พร้อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอต่อ
อายใุบอนญุาต))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
ตอ่อายใุบอนญุาต 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอต่อ
อายใุบอนญุาต))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจสอบการด าเนินการตาม
ใบอนญุาตว่าถึงขัน้ตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอต่อ
อายใุบอนญุาต))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
รือ้ถอนอาคาร เคล่ือนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการย่ืน (แบบ ข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

4) 
 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน หรือเคล่ือนย้าย
อาคาร แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองช่าง))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 17/08/2015 15:43 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

       เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาตให้กอ่สร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคมุการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39   
ทวิ  ได้กระท าการดงักล่าวเสร็จสิน้แล้ว ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดเพ่ือท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดงัแปลง เคล่ือนย้ายอาคารนัน้ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
แจ้ง   ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นวา่การก่อสร้าง ดงัแปลง เคล่ือนย้ายอาคารนัน้เป็นไปโดย
ถกูต้องท่ีได้รับใบอนญุาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิแล้ว  ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ ได้รับใบอนญุาต หรือผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิ  เพ่ือให้มีการใช้อาคารนัน้ตามท่ีได้รับใบอนญุาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 
  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจ้ง และเสียคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลื่อนยา้ยอาคารตาม

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั



89 
 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
มาตรา 32))  นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลื่อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลื่อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดมิที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้
ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่
อาคารท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารมาแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงาน
เป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองช่าง))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32  ส าเนา

คูมื่อประชาชน 17/08/2015 15:48 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

     ผู้ ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่

วนัท่ีได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้

ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละไมเ่กิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยาย

เวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแต่

กรณี 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ

1 วนั - 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
อนญุาตก่อสร้างอาคาร))  

2) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตก่อสร้างอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตก่อสร้างอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตก่อสร้างอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิให้ก่อสร้างอาคารในที่ดนิ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับ
มอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตที่ดนิต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น                ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

12) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือ
อาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพเิศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีต้องมี
การค านวณให้อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน า้หนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบ
โครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขอ

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
อนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

15) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองช่าง))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ส าเนาคูมื่อประชาชน 17/08/2015 

15:52 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะเคล่ือนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่

วนัท่ีได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้

ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลา

และเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตเคลื่อนย้ายอาคาร))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนญุาต 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตเคลื่อนย้ายอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตเคลื่อนย้ายอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาต
เคล่ือนย้ายอาคาร (น.1) 
 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตเคลื่อนย้ายอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

ค าขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า  กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิให้เคล่ือนย้ายอาคารไปไว้ในที่ดนิ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจ้าของท่ีดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

13) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองช่าง))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร ส าเนาคูมื่อประชาชน 17/08/2015 15:57 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

     ผู้ ใดจะดดัแปลงอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแตว่นัท่ี

ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ

จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแต่กรณี  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนความประสงค์ดดัแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขออนญุาตดดัแปลงอาคาร))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนญุาต 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขออนญุาตดดัแปลงอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขออนญุาตดดัแปลงอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาต
ดดัแปลงอาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขออนญุาตดดัแปลงอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดมิที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิ           ให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 
 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

9) 
 

หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตที่ดนิต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น                ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือ
อาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพเิศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีต้องมี
การค านวณให้อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน า้หนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบ
โครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

15) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 อบต.ทา่ช้าง ส าเนาคูมื่อประชาชน 

20/08/2015 15:32 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีสว่นสงูเกิน 15เมตร ซึง่อยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร และ

อาคารท่ีอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า ๒  เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ซึง่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับ

ใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาต

หรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั 

แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือ

ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วนั องค์การบริหารสว่น

ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตร้ือถอนอาคาร))  

เฉลิมพระเกียรต ิ
นครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนญุาต 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตร้ือถอนอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตร้ือถอนอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาตรือ้
ถอนอาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะขอ
อนญุาตร้ือถอนอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขัน้ตอน วิธีการ และส่ิงป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการ
รือ้ถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิให้รือ้ถอนอาคารในที่ดนิ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาต

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 

- 

9) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของอาคาร (กรณี
เจ้าของอาคารเป็นนิตบุิคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต) 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  อบต.ทา่ช้าง ส าเนาคูมื่อประชาชน 

20/08/2015 15:37 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไมย่ื่นค าขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินก็ได้ โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตามมาตรา 39ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพบใน

ภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักล่าว 

และภายใน 120วนันบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ 

ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การก่อสร้างอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญัตนีิ ้

กฎกระทรวง หรือข้อบญัญัติท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิ ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

หนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายคา่ธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนงัสือ
แจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของท่ีดนิต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดนิ           
ให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

8) 
 

หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตที่ดนิต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
11) 

 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือ
อาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพเิศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีต้องมี
การค านวณให้อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน า้หนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบ

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
โครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

15) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 
(ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 
 

- 



133 
 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  อบต.ทา่ช้าง ส าเนาคูมื่อประชาชน 

20/08/2015 15:40 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งขุดดนิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขดุดนิท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดงันี  ้

         1.1การด าเนินการขดุดนินัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั 

ได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช

กิจจานเุบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

              7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท า

การขดุดนิโดยมีความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกิน 3เมตร หรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดนิเกินหนึง่หม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึก

หรือพืน้ท่ีตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการกระท าท่ี

ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543    

 2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดนิ 

     เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั นบัแต่

วนัท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

อ านาจออกค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
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ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการขดุดนิ ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบข้อมลู 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขุดดิน))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถกูต้อง) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขุดดิน))  

5 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
1 วนั องค์การบริหารสว่น

ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
รับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการขุดดิน))  

เฉลิมพระเกียรต ิ
นครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ ((กรณีบคุคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ ((กรณีนิติบคุคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการขุดดนิ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า - 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดนิ) 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดนิ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือยนิยอมของเจ้าของท่ีดนิกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ การขุดดนิท่ีมี
ความลึกจากระดับพืน้ดนิเกิน ๓ เมตร หรือพืน้ท่ีปากบ่อดนิ
เกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต ่ากว่าระดับ
สามัญวิศวกร กรณีการขุดดนิท่ีมีความลึกเกินสูง 20 เมตร 
วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

รายละเอียดการตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรับวัดการเคล่ือนตัวของ
ดนิ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีการขดุดินลกึเกิน 20 เมตร) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
11) 

 

ช่ือผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดนิลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพืน้ท่ี
ปากบ่อดนิเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมี
พืน้ท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดผู้ควบคุมงาน
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งขดุดนิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งขดุดนิ อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 15:43 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะเคล่ือนย้ายอาคารโดยไมย่ื่นค าขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินก็ได้ โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพบใน

ภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักล่าว 

และภายใน 120วนันบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการเคล่ือนย้ายอาคารตามท่ีได้แจ้ง

ไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการเคล่ือนย้ายอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถ่กูต้องตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตัิ

นี ้กฎกระทรวง หรือข้อบญัญัตท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิ ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

หนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเคล่ือนย้ายอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการเคลื่อนยา้ยอาคาร))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการเคลื่อนยา้ยอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการเคลื่อนยา้ยอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนงัสือ
แจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการเคลื่อนยา้ยอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งเคล่ือนย้ายอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด กรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้ากรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของท่ีดนิต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้
ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ
ลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจ้าของท่ีดนิ) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

11) รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียน - 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

12) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

13) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 

20/08/2015 15:46 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะดดัแปลงอาคารโดยไมย่ื่นค าขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินก็ได้ โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพบใน

ภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว 

และภายใน ๑๒๐ วนันบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการดดัแปลงอาคารตามท่ีได้

แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การดดัแปลงอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถ่กูต้องตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตัิ

นี ้กฎกระทรวง หรือข้อบญัญัตท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิ ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

หนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจ้งดดัแปลงอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการดดัแปลงอาคาร))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการดดัแปลงอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการดดัแปลงอาคาร))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การพจิารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนงัสือ
แจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการดดัแปลงอาคาร))  

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดมิที่ได้รับอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของท่ีดนิต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้
ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตที่ดนิต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดดัแปลงอาคาร) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

13) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือ
อาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพเิศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีต้องมี
การค านวณให้อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน า้หนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบ
โครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

16) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 
(ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบ)) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 

20/08/2015 15:48 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดนิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดงันี ้

         1.1การด าเนินการถมดนินัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั 

ได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช

กิจจานเุบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

              7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการถมดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท า

การถมดนิโดยมีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัท่ีดนิตา่งเจ้าของท่ีอยูข้่างเคียง และมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร 

หรือมีพืน้ท่ีเกินกวา่ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนด ซึง่การประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการขดั

หรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิ 

2. การพิจารณารับแจ้งการถมดนิ 

    เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7วนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั นบัแต่

วนัท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

อ านาจออกค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
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ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th /
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถมดนิ ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบข้อมลู 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถกูต้อง) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการถมดิน))  

5 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
1 วนั องค์การบริหารสว่น

ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
รับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการถมดิน))  

เฉลิมพระเกียรต ิ
นครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดนิ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดนิ) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดนิ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือยนิยอมของเจ้าของท่ีดนิกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดนิท่ีมีพืน้ท่ีของเนินดินตดิต่อ
เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของ
เนินดนิตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต ่ากว่าระดับสามัญวิศวกร 
กรณีพืน้ที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดนิ
เกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ช่ือผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดนิที่มีพืน้ที่ของเนินดินตดิต่อ
เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของ
เนินดนิตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

11) 
 

ช่ือและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดนิ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งถมดนิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งถมดนิ  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 22:17 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคาร ท่ีมีสว่นสงูเกิน 15เมตร ซึง่อยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร และ

อาคารท่ีอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมย่ื่นค าขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ก็

ได้ โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน  ตามมาตรา 39ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออก

ใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

มาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแต่

วนัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120วนั นบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการ

รือ้ถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบ

แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไมถ่กูต้องตาม

บทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิ ้กฎกระทรวง หรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญัตนีิ ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th /
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วนั 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจ้งรือ้ถอนอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการร้ือถอนอาคาร))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการร้ือถอนอาคาร))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การพจิารณา 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน และ
พิจารณารับรองการแจ้ง และมีหนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ทีที่จ่ะ
ด าเนินการร้ือถอนอาคาร))  

12 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

3) 
 

แบบการแจ้งรือ้ถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขัน้ตอนและส่ิงป้องกัน
วัสดุหล่นในการ     รือ้ถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิให้รือ้ถอนอาคารในที่ดนิ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

7) กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากร - 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒวิิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรือ้
ถอนพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 

20/08/2015 22:23 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนค า

ขอตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู ่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ

อ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 

 หลักเกณฑ์ 
     ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยัแล้ว 

2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพ หรือถกูทอดทิง้ หรือขาดผู้อปุการะเลีย้งด ูหรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง

ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อน หรือผู้ ท่ีอยู่

อาศยั      อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 วิธีการ 
    1. ผู้ ป่วยเอดส์ ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ณ ท่ีท าการองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 

    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบตัวิ่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม ่โดยพิจารณาจาก

ความเดือดร้อน เป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อน หรือเป็นผู้ ท่ีอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของ

รัฐ 

    3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยู ่ถือวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบ ต้องไปย่ืนความประสงค์ตอ่

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม ่
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 
โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ 
http://www.tachangkorat.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทกุปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 13 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้ รับมอบอ านาจ ย่ืน
ค าขอ     พร้อมเอกสารหลกัฐาน และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบรุะยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

45 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

2) การพจิารณา 
ออกใบนดัหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคณุสมบตัิ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบรุะยะเวลาที่
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  
 

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพจิารณา 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วนั นบัจากได้รับค า
ขอ (ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

3 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การพจิารณา 
จดัท าทะเบียนประวตัพิร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วนั นบัจากการออก
ตรวจสภาพความเป็นอยู่ (ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

5) การพจิารณา 
พิจารณาอนมุตัิ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วนั นบัแต่วนัทียื่่นค า
ขอ (ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้ริการจริง) 
2. ผูรั้บผิดชอบ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. กรณีมีข้อขดัข้องเก่ียวกบัการพิจารณา ไดแ้ก่ สภาพ
ความเป็นอยู่ คณุสมบติั หรือข้อจ ากดัดา้นงบประมาณ
จะแจ้งเหตขุดัข้องทีไ่ม่สามารถใหก้ารสงเคราะห์ใหผู้้ขอ
ทราบไม่เกินระยะเวลาทีก่ าหนด 
))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงนิ
เบีย้ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)
  
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพ

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสว่นร่วม กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ส านกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสว่นร่วม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 

22:50 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

- การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือเข้าศกึษาใน

ระดบัชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 1 จะรับเดก็ท่ีมีอายยุา่งเข้าปีท่ี 4 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 3 ปี) หรือจะรับเดก็ท่ีมีอายยุ่าง

เข้าปีท่ี 5 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 2 ปี) ท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุคน โดยไมมี่การ

สอบวดัความสามารถทางวิชาการ หากกรณีท่ีมีเด็กมาสมคัรเรียนไมเ่ตม็ตามจ านวนท่ีก าหนด องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินสามารถพิจารณารับเดก็นอกเขตพืน้ท่ีบริการได้ แตห่ากกรณีท่ีมีเดก็มาสมคัรเรียนเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด ให้ใช้

วิธีการจบัฉลากหรือการวดัความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีต้ามท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะ

ประกาศก าหนด 

- องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบรายช่ือเดก็ท่ีมีอายถุึงเกณฑ์การศกึษาก่อนประถมศกึษา และประกาศ

รายละเอียดเก่ียวกบัการสง่เดก็เข้าเรียนในสถานศกึษา ปิดไว้ ณ ส านกังานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและสถานศกึษา 

พร้อมทัง้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาท่ีเดก็จะเข้าเรียน 1 ปี 

- องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและสถานศกึษาแจ้งประชาสมัพนัธ์รายละเอียดหลกัเกณฑ์การรับสมคัรนกัเรียนให้

ผู้ปกครองทราบ ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายน ของปีการศกึษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 
โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ 
http://www.tachangkorat.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ปกครองย่ืนเอกสารหลกัฐานการสมคัรเพ่ือสง่เดก็ 
เข้าเรียนในสถานศกึษา ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั สถานทีร่ับสมคัรตามแต่
ละสถานศึกษาประกาศก าหนด (ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้ริการ
จริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
.....(ระบชืุ่อ) 
เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) 
เมืองพทัยา))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

2) การพจิารณา 
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วนั นบัจากวนัปิดรับ
สมคัร (ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
.....(ระบชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) 
เมืองพทัยา))  

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

สูตบัิตรนักเรียนผู้สมัคร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (บดิา มารดา หรือผู้ปกครองของนกัเรียนลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (บดิา มารดา หรือผู้ปกครองของนกัเรียนลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- 

3) 
 

ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดตามท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสถานศึกษาก าหนด 
ฉบับจริง 3 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

กรณีไม่มีสูตบัิตร 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีไมมี่สตูบิตัร ให้ใช้เอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
(1) หนงัสือรับรองการเกิด หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกให้ใน
ลกัษณะเดียวกนั 
(2) หากไมมี่เอกสารตาม (1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท า
บนัทกึแจ้งประวตัิบคุคลตามแบบฟอร์มท่ีทางองค์กรปกครองสว่น

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ท้องถ่ินก าหนด 
) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ส านกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาท้องถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
2)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน  อบต.ทา่ช้าง ส าเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 23:00 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความ

พิการ 

 ในปีงบประมาณถดัไป ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิล าเนา หรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินก าหนด 

 หลักเกณฑ์ 
     ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการ ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี  ้

 1. มีสญัชาตไิทย 

 2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

    ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการ 

ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทกัษ์ ผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี 

    ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี ย่ืนค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักล่าว 

 วิธีการ 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไป ให้คนพิการ หรือผู้ดแูลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทกัษ์ ผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณ 

สถานท่ีและภายในระยะเวลา ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 
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    2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบีย้ความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ให้ถือวา่เป็นผู้

ได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 

    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายท่ีอยู ่และยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการต้องไป

แจ้งตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 
โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ 
http://www.tachangkorat.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทกุปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไป                 
หรือผู้ รับมอบอ านาจ ย่ืนค าขอ พร้อมเอกสารหลกัฐาน และ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบรุะยะเวลาที่
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบ)ุ / องค์การ

20 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
บริหารส่วนต าบล.....(ระบ)ุ / เมืองพทัยา))  

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบรุะยะเวลาที่
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบ)ุ / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบ)ุ / เมืองพทัยา))  

10 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพกิารพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงนิ
เบีย้ความพกิารประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพกิาร ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พทัิกษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

5) 
 

สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพกิาร 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พทัิกษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีที่
คนพกิารเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พทัิกษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีการย่ืนค าขอแทน
ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสว่นร่วม กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ส านกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสว่นร่วม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 20/08/2015 23:05 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ให้ผู้ ท่ีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณ

ถดัไป และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิล าเนา ณ ส านกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนด 

 หลักเกณฑ์ 
    1.มีสญัชาตไิทย 

    2.มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 

    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไป ซึง่ได้ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

    4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ได้แก่ ผู้ รับบ านาญ เบีย้หวดับ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ ได้รับเงินเดือน คา่ตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินจดัให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ

จา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

    ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุผู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้ มีสิทธิ 

       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีได้รับมอบ

อ านาจจากผู้ มีสิทธิ 

 วิธีการ 
     1.ผู้ ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไป ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเอง หรือ

มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการได้ 
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     2.กรณีผู้สงูอายท่ีุได้รับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้ถือว่าเป็น

ผู้ได้ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนีแ้ล้ว 

     3.กรณีผู้สงูอายท่ีุมีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยู ่และยงัประสงค์จะรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุต้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตน  ย้ายไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 
โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ 
http://www.tachangkorat.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทกุปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุในปีงบประมาณ
ถดัไป          หรือผู้ รับมอบอ านาจ ย่ืนค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐาน และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบรุะยะเวลาที่
ใหบ้ริการจริง) 

20 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบรุะยะเวลาที่
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

10 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงฝิากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงนิเบีย้
ยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงฝิากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสว่นร่วม กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ส านกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสว่นร่วม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2552  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 20/08/2015 23:09 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุง

ท้องท่ี โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. การตดิตอ่ขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดนิ 

 (1) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้องใช้ตอ่เจ้าพนกังาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

 (2) เจ้าพนกังานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของ

ท่ีดนิทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี เว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ

ประเมินหลงัเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเนือ้ท่ีดินเดมิเปล่ียนแปลงไป 

 (1) เจ้าของท่ีดนิย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแตก่รณี พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมิน

ภายในก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

 (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใ 

 1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุ

อยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 (1) เจ้าของท่ีดนิย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่

วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ 

 (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 
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 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดนิให้ผู้ รับประเมินน า

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

2. กรณีเจ้าของท่ีดนิไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้ว เห็นวา่

การประเมินนัน้ไมถ่กูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดัได้ โดยย่ืนอทุธรณ์ผ่านเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 

วนันบัแตว่นัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดนิหรือวนัท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 

3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

4. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th/
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วนั 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 
หรือ ภบท.8) เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ เช่น โฉนดท่ีดนิ , น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปี
ก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกับริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง ส านกับริหารการปกครอง

ท้องท่ี 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัภาษีบ ารงทุอ้งที ่พ.ศ.2508  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/08/2015 14:59 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษี

ป้ายแสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ

อ่ืน เพ่ือหารายได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วนั นบัแต่

ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้ว เห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
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แหง่ พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  
ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 
โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ 
http://www.tachangkorat.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องของ
เอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดือนมีนาคมของ
ทกุปี) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

2) การพจิารณา 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมิน
ภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทียื่่น

30 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 



201 
 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

 

3) การพจิารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วนั นบัแต่ไดร้ับแจ้ง
การประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วนั จะตอ้งช าระเงินเพ่ิม
ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบชืุ่อ) / 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบชืุ่อ) / เมืองพทัยา))  

15 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานท่ีตัง้หรือแสดงป้าย รายละเอียดเก่ียวกับ
ป้าย วัน เดือน ปี ที่ตดิตัง้หรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า 
ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล (กรณีนิตบุิคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาใบเสร็จรับเงนิภาษีป้าย (ถ้ามี)  
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การรับช าระภาษีป้าย  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกับริหารการคลงัท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านกับริหาร

การคลงัท้องถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย อบต.ทา่ช้าง ส าเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 23:11 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษี

โรงเรือนและท่ีดนิจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอยา่งอ่ืนๆ และท่ีดนิท่ีใช้ตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลกู

สร้างอยา่งอ่ืนนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช าระภาษี

เกินเวลาท่ีก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วนั นบั

แตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเจ้าของ

ทรัพย์สินย่ืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 



206 
 

 

11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 99 หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 
โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ 
http://www.tachangkorat.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั นบัแต่ผูรั้บบริการมายื่น
ค าขอ 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ  กองคลงั งานจดัเก็บรายได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ))  

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

2) การพจิารณา 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทียื่่น

30 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ คือ กองคลงั งานจดัเก็บรายได ้
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ))  

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดินพร้อมส าเนา เช่น 
โฉนดท่ีดนิ ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซือ้ขาย หรือ
ให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียน
การค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญา
เช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล และงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง 99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

นครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579   เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -)  
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หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกับริหารการคลงัท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านกับริหาร

การคลงัท้องถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ  อบต.ทา่ช้าง  ส าเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 

23:15 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืน
ที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตร 

และมิใชเ่ป็นขายของในตลาด จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน

..30..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสีย

คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายุใบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขออนญุาตใหม่

เสมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

    ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จ านวน 

 2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) ต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ 

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน))  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทึก
นัน้ด้วย 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อต่ออายใุบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทึก
ความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

15 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
     1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 
200 ตารางเมตร แก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือ
ยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการขยายเวลาใหผู้ข้อ
อนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินทีค่้างช าระ))  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคาร
นัน้สามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารเกิน 500 ตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน))  

 ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
  
 

2) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารเกิน 200 ตารางเมตรแต่ไม่
เกิน 500 ตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ -)  
 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ  ..............................................  

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1 )...........................................................................................  
 2.......................................................................................... )  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 

ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  
 

เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ .....................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................................... )  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2 ...........)..........................................................................  
     3..................................................................................... )  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         ...........................()...................  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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 เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ.ศ .2558  

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ........................... .  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5............................................................................... )  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว  จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า

ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

 (5 )ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืนท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืนท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร ส าเนาคูมื่อประชาชน 11/08/2015 11:18 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..30..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่

วนัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนั

ใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

    ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จ านวน 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

    หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1.หากผูข้อต่ออายใุบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอ

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
หรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามที่ก าหนดในแบบ
บนัทึกความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิ
ในการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557)))  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) การพจิารณา 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
   2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะแก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 
วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการ
ขยายเวลาใหผู้ข้ออนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะ
พิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

5) การพจิารณา 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะตอ้งเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่
คา้งช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้จ าหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมี
แผนที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย
อาหาร หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรสุขภบิาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภท
อาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ 
     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงท่ีใด
โดยปกต ิ ฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี  
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย  ฉบับละไม่เกิน  100  
บาทต่อปี 
 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1........................................................................................... )  
 2 )..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 

ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  
 

เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1 )........................ ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................... )................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3 ).....................................................................................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ...............................................  
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 เอกสารหมายเลข 2 

 
หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 

ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ .ศ .2558  
ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 

 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ ............................  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5............................................................................... )  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่ านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า
ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

...........................().................  

ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนุญาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

 (5 )ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(2) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ส าเนาคูมื่อประชาชน 

13/08/2015 10:47 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ จะต้องย่ืนขอตอ่

อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..30..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ

ตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่

อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

    ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จ านวน 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน จนท. แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อต่ออายใุบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามที่ก าหนดในแบบ
บนัทึกความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิ
ในการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 



236 
 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพแก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 
วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการ
ขยายเวลาใหผู้ข้ออนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะ
พิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมีข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะตอ้งเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่
คา้งช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ - 

3) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอ่ืนใด ตาม
กฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได้ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การเดนิเรือในน่านน า้ไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดให้มี
การประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเร่ือง
สุขาภบิาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เก่ียวข้องกับ
อาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี (คิดตาม
ประเภทและขนาดของกิจการ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู  ้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1........................................................................................... )  
 2 )..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1 )........................ ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................... )................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................... )................................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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 เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ.ศ .2558  

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ........................... .  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต /ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5............................................................................... )  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว  จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า

ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

...........................().................  

ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ .การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

 (5 )ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(3) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
2)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 13/08/2015 15:01 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ ภายใน..30..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค า

ขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 

และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขอ

อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

    ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จ านวน 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูด าเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กู

สขุลกัษณะ 

  (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไป ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน

ประจ ายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุก ากบั

การขนสง่เพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
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คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลได้ตาม
หนา้ทีร่ับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเหิดให้บริการ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป พร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
งานทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน))  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2.หากผูข้อต่ออายใุบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทึก
ความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายุ

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไปแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือ
ยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการขยายเวลาใหผู้ข้อ
อนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

เฉลิมพระเกียรต ิ
นครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินทีค่้างช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ใน
กรณีที่มีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับก าจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ี
ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียด
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เหน็ว่าผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัตงิานประจ า
ยานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการ     มูลฝอย
ทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัตงิานในการเก็บขนมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขน

มูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ ( (ระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน)))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  
 

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1........................................................................................... )  
 2 )..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1 )........................ ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................... )................  
 
     (ลมชื่อ )……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................... )................................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ.ศ .2558  

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ........................... .  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต /ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5............................................................................... )  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว  จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า

ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

        )............................................(  

ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

  วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

      (ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

              )............................................(  

      ต าแหนง่........................................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 



255 
 

หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

  (5 )ผู้ประกอบการเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(4) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
 2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป  ส าเนา

คูมื่อประชาชน 17/08/2015 15:19 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ ภายใน..30..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค า

ขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 

และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขอ

อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

    ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จ านวน 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิานประจ า

ยานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ

ป้องกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดท้องถ่ิน)   

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู พร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน))  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจาหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
รับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผูข้อต่ออายใุบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทึก
ความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
   4.2 กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู แก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน     ไม่อาจออกใบอนญุาต
หรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่
วนัทีเ่อกสารถูกต้องและครบถว้น ให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้้
ขออนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินทีค่้างช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (    เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
ก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนส่ิงปฏิกูลท่ีแสดง
รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 

เอกสารแสดงให้เหน็ว่าผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัตงิานประจ า
ยานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการ     ส่ิงปฏิกูล 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัตงิานในการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขน

ส่ิงปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน))  
 

หมายเหตุ 

- 
 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 17/08/2015 15:04 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 
200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตร และมิใช่

เป็นการขายของในตลาด ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอ

ตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กองคลงั งาน

จดัเก็บรายได้ 

   2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

   หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทึก
ความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

นครราชสีมา 
 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
แก่ผู้ขออนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 
วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการ
ขยายเวลาใหผู้ข้ออนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะ
พิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะตอ้งเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่
คา้งช าระ))  

เฉลิมพระเกียรต ิ
นครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ) 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร

และสถานที่ สะสมอาหารเกิน 500 ตารางเมตรขึน้ไป 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
  
 

2) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่ สะสมอาหารรเกิน 200 ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้ มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ )ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ( 
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1( ...........................................................................................  
 2( ..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  



272 
 

ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1( ..................................................................................... 
     2(.....................................................................................  
     3( ............................................................................. ........ 
 
     )ลมชื่อ( ……………………………………………. 
                         )..............................................( 
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1( ..................................................................................... 
     2(.....................................................................................  
     3( ............................................................................. ........ 
 
     )ลมชื่อ( ……………………………………………. 
                         )..............................................( 
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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 เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ.ศ. 2558 

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          )แบบ นส.3/1( 
 
ที่............/................      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 
.....................................................................เมื่อวันท่ี........................................................ นั้น 
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1( ............................................................................... 
   2( ............................................................................... 
   3( ............................................................................... 
   4( ............................................................................... 
   5( ............................................................................... 
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 
........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า
ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

 (5 )ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(5) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร ส าเนาคูมื่อประชาชน 13/08/2015 11:11 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขอ

อนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

    หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะแก่ผู้ขออนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 
2.ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือ
ยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการขยายเวลาใหผู้ข้อ
อนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

นครราชสีมา 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะตอ้งเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่
คา้งช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้จ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมี
แผนที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้จ าหน่ายอาหาร 
หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตร
สุขาภบิาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 
     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงท่ีใด
โดยปกต ิ ฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย  ฉบับละไม่เกิน  100  
บาทต่อปี 
 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน))  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1. )..........................................................................................  
 2.......................................................................................... )  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ. ....................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................................... )  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ .....................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................................... )  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ .ศ .2558  

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ ............................  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5.............................................................................. ).  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้   หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า
ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

...........................().................  

ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนุญาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

  (5 )ผู้ประกอบการเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีทีไ่ม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(6) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ส าเนาคูมื่อประชาชน 

13/08/2015 10:35 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ โดยท่ีเป็นการสมควร

ตราข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง วา่ด้วยกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

    อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่

แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบัมาตรา 

๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕แหง่พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนั

เป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้

กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง โดยความเห็นชอบจากสภา

องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้างและนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงึตราข้อบญัญัตไิว้  

    ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ี

กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กองคลงั งานจดัเก็บรายได้ 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

  

  หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการท่ี
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทกิจการ) พร้อม
หลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทึก
ความบกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 
))  

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557)))  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็น

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 
วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการ
ขยายเวลาใหผู้ข้ออนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะ
พิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมีข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะตอ้งเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่
คา้งช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอ่ืนใด ตาม
กฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได้ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การเดนิเรือในน่านน า้ไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดให้มี
การประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเร่ือง
สุขาภบิาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เก่ียวข้องกับ
อาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแตล่ะประเภทกิจการ) 

- 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภท
และขนาดของกิจการ) 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้ มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ )ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ( 
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1( ...........................................................................................  
 2( ..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1( ..................................................................................... 
     2(.....................................................................................  
     3( ............................................................................. ........ 
 
     )ลมชื่อ( ……………………………………………. 
                         )..............................................( 
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1( ..................................................................................... 
     2(.....................................................................................  
     3( ..................................................................... ................ 
 
     )ลมชื่อ( ……………………………………………. 
                         )..............................................( 
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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 เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ.ศ. 2558 

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          )แบบ นส.3/1( 
 
ที่............/................      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 
.....................................................................เมื่อวันท่ี........................................................ นั้น 
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1( ............................................................................... 
   2( ............................................................................... 
   3( ............................................................................... 
   4( ............................................................................... 
   5( ............................................................................... 
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 
........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า
ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ...... ......  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

 (5 )ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(7) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
 2)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ส าเนาคูมื่อประชาชน 

13/08/2015 11:29 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดคา่บริการ ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอ

ตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กองคลงั งาน

จดัเก็บรายได้  

2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูด าเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กู

สขุลกัษณะ 

 (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไป ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบัตงิาน

ประจ ายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุก ากบั

การขนสง่เพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน))  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2.  หากผูข้อใบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมใหค้รบถว้น ตามที่ก าหนดในแบบบนัทึกความ
บกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539)))  

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสาร
ถูกต้องและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
(ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

เฉลิมพระเกียรต ิ
นครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 
 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการ
เก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไปแก่ผู้ขออนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือ

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการขยายเวลาใหผู้ข้อ
อนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบใหร้ะบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินทีค่้างช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ใน
กรณีที่มีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

4) 
 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียด
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ ( เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

5) 
 

เอกสารแสดงให้เหน็ว่าผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัตงิานประจ า
ยานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

6) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัตงิานในการเก็บขนมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอย

ทั่วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
 
(หมายเหต:ุ (อตัราค่าธรรมเนียมระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน 
))  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของถ่ิน))  
 

หมายเหตุ 

- 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
  
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 17/08/2015 15:14 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดคา่บริการ ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอ

ตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กองคลงั งาน

จดัเก็บรายได้ 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

  (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

  (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิานประจ า

ยานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ

ป้องกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลได้ตาม
หนา้ทีร่ับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของพืน้ที่ 
))  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของพืน้ที่ 
2. หากผูข้อใบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมใหค้รบถว้น ตามที่ก าหนดในแบบบนัทึกความ
บกพร่องใหเ้จ้าหนา้ทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่งการคืนดว้ย และแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539)))  

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพจิารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของพืน้ที่ 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาตใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลูแก่   ผู้ขออนญุาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของพืน้ที่ 
2. ในกรณีทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือ
ยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ใหแ้จ้งการขยายเวลาใหผู้ข้อ
อนญุาตทราบทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งส านกั ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ใหร้ะบไุปตามบริบทของพืน้ที่ 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินทีค่้างช าระ))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
ก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนส่ิงปฏิกูลท่ีแสดง
รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เหน็ว่าผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัตงิานประจ า
ยานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการ     ส่ิงปฏิกูล 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัตงิานในการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 

ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน)))  

 ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
 

       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1........................................................................................... )  
 2 )..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  .................... เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1 )........................ ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................... )................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  .................... เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................... )................................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ .ศ .2558  

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ........................... .  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5.............................................................................. ).  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่ านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า
ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

...........................().................  

ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนุญาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

  (5 )ผู้ประกอบการเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีทีไ่ม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(8) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

)2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู ส าเนาคูมื่อ

ประชาชน 17/08/2015 14:42 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 

ตารางเมตร และมิใชเ่ป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน เพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง ทัง้นีผู้้

ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง สามารถด าเนินกิจการได้ทนัทีหลงัจากย่ืนค าขอ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมาย

ก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการแจ้งตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) ......ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th/
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วนั 

 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งย่ืนค าขอแจ้งจดัตัง้สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

30 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
    กรณีการแจ้งไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืน
ค าขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ หากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน 7 วนันบั  
แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้
ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง))  

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

4) - 
ออกหนงัสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอนัสิน้สดุ 
     1. กรณีออกหนงัสือรับรองการแจ้ง 

5 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
         มีหนงัสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพ่ือมารับหนงัสือรับรอง
การแจ้ง 
     2. กรณีการแจ้งเป็นอนัสิน้สดุ 
         แจ้งค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้สดุแก่ผู้แจ้งทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เจ้า
พนกังานทอ้งถ่ิน))  

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่ออกหนงัสือรับรอง 
การแจ้ง) 
    แจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอแจ้งมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัรา
และระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด (สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร)  
 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

7) 
 

เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี  
 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ .............................................. 

 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
ปรากฏตาม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวม/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จัมหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่ามๆ มาด้วยแล้วดัมนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักมานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนัมสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่มแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกร ีที่มีการมอบอ านาจ)  
 ส าเนาหนัมสือรับรอมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดมการเป็นผู้มีอ านาจลมนามแทนนิติบุคคล  
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้อมถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1........................................................................................... )  
 2 )..........................................................................................  

 

 ขอรับรอมว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริมทุกประการ 
 
 
 

      (ลมชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 
 

ค าขอเลขที่ ............/.......... 

(เจ้าหน้าทีก่รอก)  
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1 )........................ ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................................... )................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับค าขอรบัใบอนญุาต /ตอ่อายุใบอนญุาต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1........................ ) ............................................................. 
     2.....................................................................................)  
     3..................................................... )................................  
 
     (ลมชื่อ ) ……………………………………………. 
                         )..............................................(  
                                                     ต าแหน่ม ............................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

หนมัสอืแจม้ความบกพรอ่มและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่้อมมายื่นเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 8 แห่มพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอมทามราชการ พ.ศ .2558  

ซึม่ต้อมจัดท าหนมัสอืแจม้ภายในวนัทีม่ายื่นค าขอใบอนญุาตหรอืขอตอ่ใบอนญุาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1)  
 
ที.่.............../............      ส านักมาน............................................... 
       

วันท่ี .........เดือน..............................พ.ศ........................... .  
 
เรื่อม ขอแก้ไขความไม่ถูกต้อมหรือไม่สมบูร ์ขอมค าขอรับใบอนุญาต /ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ส่มเอกสารหรอืหลักฐาน 
 เพิ่มเตมิ 
เรียน ......................................................................... 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักมานท้อมถิ่นเพื่อประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี............................................. ...........นั้น  
  เจ้าพนักมานท้อมถิ่นได้ตรวจค าขอขอมท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้อมหรือไมส่มบูร ์ดัมนี้ 
   1............................................................................... )  
   2............................................................................... )  
   3............................................................................... )  
   4............................................................................... )  
   5.............................................................................. ).  
  จึมขอแจ้มให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อมหรือสมบูร  ์และส่มเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 

  ........วันนับแต่วันที่ได้ได้ลมนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือส่มเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดัมกล่าว  จะถือว่าท่านไม่ประสมค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่มคืนค า

ขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึมเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

...........................().................  

ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต /ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต  

วนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ........... .  

(ลงช่ือ(............................................รับทราบ  

)............................................( 
ต าแหนง่........................................................ 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนุญาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

  (5 )ผู้ประกอบการเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีทีไ่ม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(9) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 



325 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 

ตารางเมตร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร อบต.ทา่ช้าง ส าเนาคูมื่อประชาชน 26/08/2015 14:30 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : กฎการใช้น า้ประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิจนถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2542 ออกข้อบญัญัตไิว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง

และนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ระเบียบว่าด้วยการใช้น า้ประปา 
1. การใช้น า้จะต้องย่ืนแจ้งความประสงค์ขอใช้น า้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหาร

กิจการประปา 

2. ผู้ใช้น า้รายใหม ่ต้องช าระเงินคา่ธรรมเนียม ดงันี ้

     “คา่ส ารวจ”    คา่ส ารวจประมาณการตอ่ท่อและติดตัง้มาตรวดัน า้ 100 บาท 

     “คา่แรง”    การตอ่เช่ือมท่อเมนและวางทอ่ภายในอกถึงมาตรวดัน า้ ความยาวไมเ่กิน 10 เมตร 

       คดิคา่แรง 300 บาท หากความยาวการตอ่ท่อภายในนอกเกินกวา่ 10 เมตร คดิคา่แรง 

เพิ่มอีก    เป็นเมตรๆ ละ 10 บาท (เศษของเมตรให้คิดคา่แรงเป็นหนึง่เมตร) 

 “มาตรวดัน า้”   ผู้ใช้น า้ต้องซือ้มาตรวดัน า้จากการประปา 350 บาท 

  “คา่ซอ่มแซมถนนและทางเท้า” การตอ่ท่อจากเมนท่อภายนอกถึงมาตรวดัน า้ จะมีคา่ซอ่มแซมถนนและทาง   

      เท้า ตารางเมตรละ 200 เมตร 

3. ผู้ใช้น า้รายใหมต้่องช าระคา่ประกนัการใช้น า้ 50 บาท 

4. ผู้ใช้น า้ ต้องช าระคา่บริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 10 บาท 

5. ผู้ใช้น า้ ต้องช าระคา่น า้ประปาตามจ านวนตวัเลขท่ีแสดงในมาตรวดัน า้ในราคาลกูบาศก์เมตรละ 7 บาท 

6. ผู้ใช้น า้ ต้องช าระเงินคา่น า้และคา่บริการ ภายในวนัท่ี 10 ของเดือน 

7. ผู้ใช้น า้ จะค้างช าระคา่น า้และบริการได้ไมเ่กิน 7 วนั 

8. การตอ่ท่อแยกจากท่อเมนจนถึงมาตรวดัน า้การประปาจะเป็นผู้ด าเนินการ สว่นการตอ่ท่อหลงัจากมาตรวดัน า้เข้า

ภายในบ้าน ผู้จะใช้น า้จะจดัซือ้อปุกรณ์และด าเนินการเอง 

9. การตดิตัง้มาตรวดัน า้ จะต้องติดตัง้ไว้ในท่ีเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้สะดวก 
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10. หากผู้ใช้จะขอยกเลิกการใช้น า้หรือโอนเปล่ียนช่ือผู้ใช้น า้ จะต้องแจ้งตอ่การประปาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 7 

วนั และให้การประปาอนญุาตก่อน มิฉะนัน้จะถือวา่เป็นผู้ ใช้น า้อยู่ ต้องเสียคา่น า้และคา่บริการตามท่ีการประปาเรียก

เก็บ 

บทลงโทษ 

1. ในกรณีท่ีพบวา่ผู้น า้มีเจตนาหรือกระท าผิดโดยการขโมยน า้ การประปาจะด าเนินการดงันี  ้

- เม่ือพบวา่เป็นการกระท าผิดครัง้แรก จะวา่กลา่วตกัเตือนและท าบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน 

- เม่ือพบวา่เป็นการกระท าผิดครัง้ท่ี 2 จะปรับเป็นเงิน 500 บาท และท าบนัทึกไว้เป็นหลกัฐาน 

- เม่ือพบวา่เป็นการกระท าผิดครัง้ท่ี 3 จะตดัสิทธ์ิการใช้น า้ประปาและปรับเป็นเงิน 1,000 บาท หากมีความต้องการขอ

ใช้น า้ประปาใหม ่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมแรกเข้าเสมือนเป็นผู้ขอใช้น า้รายใหม่ 

2. ในกรณีท่ีผู้ใช้น า้ ค้างช าระน า้ประปาเกินก าหนด การประปาจะด าเนินการดงันี ้

- งดจา่ยน า้ประปาชัว่คราว 

- เม่ือน าเงินมาช าระคา่น า้ประปาท่ีค้างทัง้หมดแล้ว หากมีความต้องการขอใช้น า้ประปาใหมต้่องเปล่ียนคา่ตดิตัง้มาตร

วดัน า้ใหม ่

- หากค้างช าระน า้เกิน 2 เดือน การประปาจะหกัเงินคา่น า้จากเงินประกนัการใช้น า้ และถกูยกเลิกการใช้น า้ 

3. ในกรณีท่ีเกิดความช ารุดเสียหายตอ่ทรัพย์สินของการประปาโดยการกระท าของผู้ใช้น า้ ต้องชดใช้คา่เสียหายตามท่ี

การประปาเรียกเก็บ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  99 หมู่ที ่8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 30230 โทรศพัท์ 
0-4432-1579  เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th/
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
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ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ ท่ีมีความประุุสงค์จะขอใช้น าุ ้ย่ืนเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

1 วนัท าการ องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
2) การพจิารณา 

เจ้าหน้าท่ีประปา  ออกส ารวจและตดิตัง้มาตรน า้ 
(หมายเหต:ุ (กองช่าง  เจ้าหนา้ทีป่ระปา))  

7 วนัท าการ องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3) - 

ช าระคา่ธรรมเนียมการให้บริการติดตัง้ประปา 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั  งานจดัเก็บรายได้))  

1 ชัว่โมง องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

นครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 

- 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมผู้ใช้น า้้รายใหม่ 

(หมายเหต:ุ (1)ค่าส ารวจ 100บาท 2)ค่าแรงงาน 300 บาท 3)ค่า
ประกนัการใช้น ้า 50 บาท 4)มาตรวดัน ้า 350 บาท))  

 ค่าธรรมเนียม 800 บาท 
  
 

2) ค่าบ ารุง / รายเดือน 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

3) อัตราค่าบริการต่อหน่วยที่ใช้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 7 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  99 หมูท่ี่ 8 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสีมา 

30230 โทรศพัท์ 0-4432-1579  เว็บไซต์ http://www.tachangkorat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ค ารอ้มขออนญุาตใชน้้ าประปา 
 

เขียนท่ี …………………………………….. 
    วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

ข้าพเจ้า.......................................................................................  ตั้มบ้านเรือนอยู่ 
บ้านเลข ท่ี ....................หมู่ ท่ี ....... . . . .ต าบล .................................อ า เภอ ..........................................จั มหวัด
..................................................  

ขอรับอนญุาตการใช้น้ าประปาต่อ อมค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าม โดยใช้มาตร 
น้ าขนาด...........................................ยี่ห้อ...............................................................หมายเลขประจ ามาตร
.................................................โดยมี..............................................................เป็นเจ้าขอมและภายในบ้านอาศัย
อยู่รวมกันท้ัมสิ้น...................................คน 

ท้ัมนี้ ข้าพเจา้ ขอแนบเอกสารประกอบดัมรายการต่อไปนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าท่ีขอมรัฐ 
3. แผนผัมการต่อท่อขอมระบบประปา 

จึมเรยีนมาเพื่อขอได้โปรดพิจาร าด าเนินการให้ข้าพเจ้า ตามความประสมค์ด้วย 

 
    ขอแสดมความนับถือ 
 

 
      (...................................................) 

ผูข้ออนุญาต 
 

 

 

 

ค าขอเลขท่ี ........../............ 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 
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ส่วนขอมเจ้าหนา้ที่ 
ค ารอ้มขออนญุาตใชน้้ าประปา 

 
เลขที่ ........................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. ............ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

ไม่ครบ 
1) ........................ ............................................................ 
2)..................................................................................... 
3) ..................................................................................... 
 

(ลมชื่อ) ……………………………………………. 
  (..............................................) 

ต าแหน่ม ................................................. 
 
 

ส่วนขอมผูข้อรบัใบอนญุาต 
ค าร้อมขออนุญาตใช้น้าประปา 

 
เลขที่ .......................................ได้รับเรื่อมเมื่อวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. ............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

ไม่ครบ 
1) ........................ ........................................................... 
2)..................................................................................... 
3) ..................................................................................... 
 

(ลมชื่อ) ……………………………………………. 
(..............................................) 

ต าแหน่ม................................................. 
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หมายเหตุ 
แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการย่ืนขอใบอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 หมายถึม ค าขอถูกต้อมและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
2 หมายถึม เจ้าพนกัมานท้อมถิ่นต้อมด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค าขอถูกต้อมและครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้มละไม่เกิน 7 วัน จนพิจาร าแล้วเสร็จ  ตาม พ .ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจาร าอนญุาตขอม  
ทามราชการ พ .ศ. 2558  

3 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มคืนค าขอต่อเจ้าพนกัมานท้อมถิ่นผู้ออกค าสัม่ ภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทราบค าสั่ม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทามปกครอม  
4 หมายถึม ผู้นั้นมีสิทธิอุทธร ์ค าสั่มไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวมสาธาร สุข ภายใน 30 วัน นับแตว่ันรับทราบค าสั่ม  
             ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธาร สุข 
 

ภายใน 30 วัน  2  

  (5 )ผู้ประกอบการเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้อมถิ่นก าหนด 

 *กร ไีมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้มเสยี
คา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ขอมจ านวนเมนิทีค่า้มช าระ  

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักมานท้อมถิ่น   
    มีค าสั่มไม่อนุญาต 

(พร้อมแจ้มสิทธิอุทธร ์ 4)  
 

(ขยายได้ครั้มละไมเ่กิน 7 
วัน) 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยัมขาดเอกสารอีกมิได ้

แกไ้ขค าขอ /จัดส่ม
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ้มครบถ้วนแล้ว 

กร ไีมแ่กไ้ขค าขอ/ 
ส่มเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่มคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้มสิทธิในการอุทธร ์  3  
และบันทึกการด าเนินการดัมกล่าวไว้ 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้มให้เพิ่มเติม ทันท ีนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 
 

กร ไีม่ถูกต้อม/
ครบถ้วน 

กร ีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในข ะนั้น    
ให้แจ้มเพ่ือด าเนินการ 

กร ีที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ข ะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อม

และเอกสารที่ต้อมยื่นเพิม่เตมิ  
ตามแบบ น .ส 3/1  

(10) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อม
ขอมค าขอและความถูกต้อมครบถว้นขอม
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักมานท้อมถิ่น มอบให้เจ้าพนักมาน
สาธาร สุขตรวจด้านสุขลักษ ะ 

กร ีถูกต้อมและครบถ้วน 1 

ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อมตามหลักเก ฑ์  
ด้านสุขลักษ ะ 

แนะน าให้ปรับปรุม 
ด้านสุขลักษ ะ 

ไม่ถูกต้อม 
ตามหลักเก ฑ์ด้านสุขลักษ ะ 
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ช่ือกระบวนงาน: กฎการใช้น า้ประปาหมูบ้่านขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ินครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1)ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  เร่ือง  กฎการใช้น ้าประปาหมู่บา้นขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าช้าง พ.ศ. 2548  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไมไ่ด้ก าหนด 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคูมื่อประชาชน] กฎการใช้น า้ประปาหมูบ้่านขององค์การบริหารส่วนต าบลทา่

ช้าง 26/08/2558 13:59 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัท่ีเผยแพร่คูมื่อ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


