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คู่มือส าหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบ ธพ.น. ๓  พร้อมเอกสาร

หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  

 

หมายเหตุ :  

  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 ถึง 75 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่ง

เรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบความ

ปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ โดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ - 

กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายน ใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - กรณี

ยื่นเรื่องในเดือนธันวาคม ใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน 

(หมายเหต:ุ -)  

42 ถึง 72 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกต้อง

เฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

6) 

 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่ 3 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

7) 

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน เป็นไปตามข้อ 62 ของ

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ชื่อกระบวนงาน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  

4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 15:01 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ .น.๖  พร้อม

ด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกท าลายดังกล่าว  

 

หมายเหตุ :  

  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐาน  ที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบ ธพ.น.๖) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนาถูกต้อง

เฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 

 

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสูญหาย) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกท าลาย ในสาระส าคัญ (กรณีถูกท าลาย

และอื่นๆ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

8) 

 

อื่นๆ(ถ้าม)ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

3)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 15:22 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท ก , ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง ต้องยื่นขออนุญาต 

และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ ามันได้ ซึ่ง  

   - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ติดเขต



16 
 

 

ทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนน ไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือติดเขต

ถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บ

น้ ามันใต้พื้นดิน  

   - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ติดเขต

ถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะ ท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า 12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคล

ด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน   

   - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที่เก็บ

น้ ามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000  ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 5,000  ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามัน

ใต้พ้ืนดินอีกด้วยก็ได้ การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่าน้ัน  

   - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000  ลิตรขึ้น

ไปไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน หรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก เพื่อให้บริการแก่เรือ การเก็บน้ ามันไว้ในถัง

เก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่าน้ัน  

  2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น  

  3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง พ .ศ. 2552 

 

หมายเหตุ :  

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด  

 

 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่ง

เรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องต้น 

- แผนผังโดยสังเขป  

- แผนผังบริเวณ 

- แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อ

น้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อน

น้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย  

- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   

- สิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี  

- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

(หมายเหต:ุ -)  

42 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.น. ๑) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



19 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนาถูกต้อง

เฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ ก / ส.ค.๑ 

เป็นต้น 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมที่ดิน 

7) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต   มีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบ

ที่ดินดังกล่าว 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 

 

ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย

การผังเมือง 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

9) 

 

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย 

ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสีย

หรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟูา ระบบ

ปูองกันอันตรายจากฟูาผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง 3 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

10) 

 

รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต) 

- 

12) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าทางเชื่อม

ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสือ

อนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

- 

13) อื่นๆ (ถ้ามี) - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

 2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

 3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556  

 4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

 5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  

7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 15:36 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบการ

แล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
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  2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น  

  3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552  

 

หมายเหตุ :  

  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  3. ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟูา ระบบ

ปูองกันอันตรายจากฟูาผ่า ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าทางเชื่อม

ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสือ

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

อนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

3) 

 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่ 3 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

4) 

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน เป็นไปตามข้อ 62 ของ

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2556 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
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ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

  

2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556  

4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  

7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 15:40 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. ๕ พร้อม

ด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

 

หมายเหตุ : 

  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐาน  ที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๕) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนาถูกต้อง

เฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

6) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

7) 

 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

8) 

 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่ 3 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

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

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด  นครราชสีมา  

30220 โทรศัพท์ 044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
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ชื่อกระบวนงาน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

 2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

 3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  

 4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 11:20 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ 

         ใบอนุญาต) 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาต ต้อง

ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น. ๔  

  2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น  

  3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง พ .ศ. 2552 

หมายเหตุ :  

  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



36 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่ง

เรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องต้น 

- แผนผังโดยสังเขป  

- แผนผังบริเวณ 

- แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อ

น้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อน

น้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย  

- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   

- สิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี  

- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

(หมายเหต:ุ -)  

42 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.น.๔) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนาถูกต้องทุก

หน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนาถูกต้อง

เฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

7) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

8) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบ

ที่ดินดังกล่าว 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 

 

ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย

การผังเมือง 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

10) 

 

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย 

ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัด     

น้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟูา 

ระบบปูองกันอันตราย   จาก  ฟูาผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 3 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

11) 

 

รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบ ที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

12) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต) 

- 

13) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าทางเชื่อม

ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสือ

อนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ให้น ามา

ยื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

14) 

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  
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หมายเหตุ 

 
 รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใช้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556  

4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  

7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 11:45 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้าง

สถานประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามัน

และอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
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  2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น  

3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง พ .ศ. 

2552 

 

หมายเหตุ :  

  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ 044 

381919/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

(หมายเหต:ุ -)  

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

หนังสือน าส่ง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

- 

2) 

 

ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟูา และ

ระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่า ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

3) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าทางเชื่อม

ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสือ

อนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต   ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

4) 

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

2) หากมีการติดต้ังภาชนะบรรจุน้ ามันเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิม 

จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามันในส่วนที่เพ่ิมเติม

ด้วย เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

(หมายเหต:ุ -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ .น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

 
 รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมที่ 2-3 ใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556  

4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  

5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานท่ียื่น แบบค าขอ และแบบ

ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  

6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557  

7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 12:07 
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เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขาย

ของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 

พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ)  

2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

   (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ใน 

       ข้อก าหนดของท้องถิ่น....  

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อย

แล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
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อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))  

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน /หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืน

ค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และ

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. กฎหมายก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี

ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน 

และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด ) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด ) 

- 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด ) 

- 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก

สร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด ) 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุง

อาหาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา  
  19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ  
  19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค าขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 16:04 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน  200 ตารางเมตร และมิใช่เป็น

ขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน ..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้น

อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด

ไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น....  

    หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน /หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้

ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 



57 
 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2. หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่

ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 

และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. กฎหมายก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู้ขอต่อ

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

อายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี

ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน 

และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก

สร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุง

อาหาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาท

ต่อป ี

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา  
  19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ  
  19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 16:09 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพังเทียม  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  

    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

    (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

        4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

))  

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีมี

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

6) 

 

ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้

ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

7) 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคาร

ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ 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. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 

2546 เป็นต้น 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

9) 

 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผล

กระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

10) 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

11) 

 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร 

(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับ

ละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 
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ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

 2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 14:33 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน  30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต ) เมื่อได้ยื่นค าขอ

พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

 

  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  
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   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

    (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

        4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม

เพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า

บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

การอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีมี

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

6) 

 

ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้

ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

7) 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคาร

ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ 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. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ .ศ. 

2546 เป็นต้น 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

9) 

 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผล

กระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

10) 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

11) 

 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร 

(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของ

กิจการ) 

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 15:59 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.  หลักเกณฑ์ วิธีการ  

   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน   30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้น

อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

    (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
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     (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

                 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

        4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

 หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 



81 
 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหตุ: (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ .ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ

ในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหตุ : (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาตและ

มีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย 2 คน  1) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข 

สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง          

2) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา  

วิชการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ

วิศวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้านหนึ่ง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

7) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อผ่านการ

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย

ติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 11:33 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ:  
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน ..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้น

อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

 

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

    (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

       ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  
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        4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน    

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดมูลฝอยท่ัวไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ ( กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 

56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 

))  

 

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ

ในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที ่

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี

ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่า

จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที ่

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมี

การด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ในการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไป อย่างน้อย 2 คน   1) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข 

สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่ง   2) คุณสมบัติส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์

ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้าน

หนึ่ง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

7) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการ

ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่

เกิน 5,000 บาทต่อป ี

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 09:55 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ

คิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต ) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

     (3) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

        3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        3.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
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เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหตุ: (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ .ร.บ. วิธี

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหตุ : (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ .ศ. 2535 มาตรา 

56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท าการก าจัด

สิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

5) - 1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ

ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการ

ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

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

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: ( ระบุส่วนงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่



100 
 

 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

  

2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 14:11 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน 30วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้น

อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

     (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

     (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า      

                 ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อ  

      ป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

     (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

        4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  
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ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

เก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

การเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ 

))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานี

ขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ และ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย หนึ่งคน (คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล 

ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาต

และมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา

ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการ

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย

ติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท า

การเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี  

 

 

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 

))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

 3)กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่



108 
 

 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 10:55 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน ..ระบุ ..... วัน ก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป

ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน

ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

     (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

    (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

    (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า  

       ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อ  

       ป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

     (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

         4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

         4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 37 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

เก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การพิจารณา 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา 15 วัน หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์

จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

การเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

15 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) การพิจารณา 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ก าหนด 

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานี

ขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยท่ัวไปที่ได้รับใบอนุญาต

และมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา

ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการ

ฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนมูลฝอย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
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ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:29 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ภายใน 30วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต ) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  

  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

     (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

     (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า 

                             ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อ  

        ป้องกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดท้องถิ่น)  

      (3) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

          3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

          3.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ: -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจาหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ ( กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

   4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น     ไม่อาจออกใบอนุญาต

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 

วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมี

การด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการ

ฝึกอบรมด้านการจัดการ     สิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ

ไม่เกิน 5,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 11:50 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตาราง 

                             เมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร และ

มิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถ

ด าเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อก าหนดของ

ท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ)  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

     (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด  

       ไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น....  

 หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้

ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. กฎหมายก าหนดต้องออกใบรับแจ้งภายในวันท่ีได้รับแจ้ง))  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

    กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอแจ้ง

แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 

ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ  แต่วันท่ีได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น

ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันท าการนับ

แต่วันท่ีได้รับการแจ้งท่ีก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่อง ให้เจ้า

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด))  

4) - 

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 

     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

         มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพ่ือมารับหนังสือรับรองการแจ้ง 

     2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 

         แจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))  

5 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งออกหนังสือรับรอง 

การแจ้ง) 

    แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร)  

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



127 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

7) 

 

เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร  พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 

บาทต่อปี  

 

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 15:59 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 

พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

  (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

  (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

       ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

  (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

         4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

        4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ ( 

))  

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 



132 
 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2557 

))  

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาตและ

มีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย 2 คน   1) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข 

สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง          

2) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา  

วิชการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ

วิศวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้านหนึ่ง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อผ่านการ

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย

ติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

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

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละไม่เกิน 

10,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่



136 
 

 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

 3)กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 11:16 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 

พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

  (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

  (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

       ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

  (4) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

         4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

         4.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดมูลฝอยท่ัวไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่

ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 

และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การพิจารณา 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

   2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูล

ฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

นครราชสีมา 

 

5) การพิจารณา 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ ( กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมี

การด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการ

ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

8) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ในการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไป อย่างน้อย 2 คน  1. คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข 

สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่ง   2. คุณสมบัติส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์

ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้าน

หนึ่ง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 09:26 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 

พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
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2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

  (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้อง  

       ตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

  (3) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

         3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

         3.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหตุ : (หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่

ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 

และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ

ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการ

ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 

บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

 2)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 13:52 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย

ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ)  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

   (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

   (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
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  (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ ด้าน 

                 สุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบ  

                 ทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น  

    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด  

       ไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น....  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 

และขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ ( 

))  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ ( หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

))  

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

   2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และ

ขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังอาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานี

ขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ และ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย หนึ่งคน (คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล 

ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาต

และมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา

ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

7) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการ

ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย

ติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละไม่

เกิน 10,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

 3)กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 10:21 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย

ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมก าหนด  

2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

  (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

  (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า  

       ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อ  

       ป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

    /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 

และขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมหลักฐานที่องค์การบริหารส่วนต าบล  

พังเทียมก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า  จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 

56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การพิจารณา 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และ

ขนมูลฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) การพิจารณา 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

6) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 

และขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมหลักฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานี

ขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

4) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการ

ฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่  ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

เกิน 5,000 บาทต่อป ี

 

(หมายเหต:ุ ( 

))  

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 09:24 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ  

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ

คิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 

พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

   (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ  

                 ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงสิ่ง 

                 ปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

    (3) ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

         3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง  

         3.2 ต้องมีที่ดินที่ประกอบการเป็นของตนเองและอยู่ห่างจากชุมชน ล าคลอง หรือทางสาธารณะ  

หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 

และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

))  

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

เก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก่   ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ ์

 

(หมายเหตุ : (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

8 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมี

การด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

บริหารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการ

ฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาทต่อป ี

(หมายเหต:ุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)))  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหตุ: ((ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 11:41 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล 

         ธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11)  

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้  

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจด 

    ทะเบียน  

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก  

    www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า

ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของ

ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 

คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา

สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้า

ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ ส าเนา

ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขายจาก

ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบ

บันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

10) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวน

เงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญมณ)ี 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

  

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 ))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

2)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   

8)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

9)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

11)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 09:50 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง 

                             หุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้  

  3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ   

     ค าขอจดทะเบียน  

  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก   

          www.dbd.go.th 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า

ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือหรือสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอ

เลขที่บ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ

เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) แผนที่แสดงที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้าม)ี 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้า

ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ ส าเนา

ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขายจาก

ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบ

บันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

11) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวน

เงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญมณ)ี 

12) 

 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความ

รับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญมณ)ี 

- 

13) 

 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

แล้วแต่กรณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ  ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

(หมายเหต:ุ -)  

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 

))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 

คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

 2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499  

 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

  

5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   

7)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

9)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่



185 
 

 

10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 10:57 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                           จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียน 

               เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13)  

  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้  

  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอ  

      จดทะเบียน  

  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก  

                www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า

ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการใน

ประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการใน

ประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

ส าเนาหนังสือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ กรณีนิติบุคคล

ต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้

เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่าง

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 น้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ)่ 

8) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา

สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ)่ 

- 

9) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ)่ 

- 

10) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมคร้ังละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหต:ุ ( 02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

 2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499  

 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

 6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   

7)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

9)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 11:04 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พ .ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499  

                           กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียน 

     เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13)  

  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้  
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  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอ  

                จดทะเบียน  

  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก  

      www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า

ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนามส าเนา

รับรองถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล หรือกิจการ

ร่วมค้า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้

เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ)่ 

- 

7) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา

สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- 



197 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

8) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมคร้ังละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
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หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

2)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

3)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499  

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   

9)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 11:15 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอ 

                           จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียน   

                เปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)  

   2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้  

  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอ  

                จดทะเบียน  

  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก  

      www.dbd.go.th 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้
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ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

5) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนา

สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

9) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียม (คร้ังละ) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นบุคคลธรรมดา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555    

2)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

3)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

4)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

5)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549  

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 

2499  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) 

พ.ศ.2552  และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2553  

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

 

 

 

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 04/08/2558 14:48 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการพาณิชยกิจ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด 

         ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น ขาดทุนไม่

ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท  ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิก

ประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)   

  2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญเป็น ต้นให้ผู้ที่มี

ส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้

มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอ

จดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น   

  3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทน ก็ได้  

  4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี ) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจด

ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จาก

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด จาก www.dbd.go.th  

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน คู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

  

http://www.dbd.go.th/
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ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 

เอกสาร/แจ้งผล 

 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ 

ค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า 

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ 

การจดทะเบียน/หนังสือ 

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 

และลงนาม/มอบใบ 

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า 

ขอ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร และลงนาม /มอบใบ ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า

ขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบ พ าณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม ) โดยให้ - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ทายาทท่ียื่นค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

5) 

 

ส าเนาหลักฐาน แสดงคว ามเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพ าณิชย 

กิจซ่ึงถึงแก่กรรม พร้อมลงนาม รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือมอบ อ านาจ (ถ้ ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บ าท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัว ประช าชนของ ผู้รับมอบอ าน าจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรอง ส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

ค่ าธรรมเนียม 20 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่ าธรรมเนียม 30 บาท 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการพาณิชยกิจ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

บุคคลธรรมดา  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2540  

 2)กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

 3)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

4)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549  

5)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555  

6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี  83  (พ.ศ.2515) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93  (พ.ศ.2520)  เรื่องก าหนดพาณิชย์ท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  

พ.ศ.2499  

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2552  

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
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 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 04/08/2558 15:09 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

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

                           ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่

ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)  

  2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้

ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้น

ได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถ

มายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น  

  3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้  

  4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี ) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจด

ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน  

  5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก 

www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า

ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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(หมายเหต:ุ -)  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศ พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบียนพาณิชย ์

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญช ี

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

ส าเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

 2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   

5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

6)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

7)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

  

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499  

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ม ี

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 11:19 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด 

                           ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ 

                ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค าขอจด  

      ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

  2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้  

                ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบ  

                พาณิชยกิจน้ันได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้  

                ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น  

  3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้  

  4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี ) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจด  

               ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน  

  5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ .) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก  

     www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 

เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข

และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า

ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา 30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/

จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น

ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิกห้างหุ้นส่วน คณะ

บุคคล หรือกิจการร่วมค้า พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  

 2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552  

 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 

2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553   

5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

6)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

7)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียน

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499  

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  

11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  

  

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่มี ่

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 11:27 
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เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39

ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง

ให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับ

แต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันท่ีเริ่มการก่อสร้างอาคาร

ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
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หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

ทราบโดยเร็ว  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพัง

เทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร))  

 

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่น

แจ้งทราบ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 



230 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

5) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต

ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย ) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

6) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

7) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีอาคารที่ต้อง

มีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคาร

ที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

13) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่

ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทน

ไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ

ค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตาม

กฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ 

วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

16) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง   ฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบไฟฟูา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปูองกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 



236 
 

 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:24 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1.การขุดดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้  

            1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่  
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                 1) เทศบาล  

                2) กรุงเทพมหานคร  

                3) เมืองพัทยา  

                4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา 

       นุเบกษา  

                 5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

                 6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

                 7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ  

         บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  

            1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขุด

ดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถม

ดิน พ.ศ. 2543     

   2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน  

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้

ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้

แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพัง

เทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการขุด

ดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการขุด

ดิน))  

5 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการขุด

ดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

3) 

 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการขุดดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ

ที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน) 

- 

7) หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน - 



241 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ การขุดดินที่มีความลึกจาก

ระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้อง

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 

เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

11) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 

10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

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) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด  นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 

 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:29 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 

39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการ

แจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับ

แต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันท่ีเริ่มการเคลื่อนย้ายอาคาร
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ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน

หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

ทราบโดยเร็ว  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

 

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่น

แจ้งทราบ 

 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

35 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด กรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกร

ผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

12) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

13) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร

มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:41 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 

ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง

ให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับ

แต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคาร

ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน

หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 
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ทราบโดยเร็ว  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ดัดแปลงอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ดัดแปลงอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ดัดแปลงอาคาร))  

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่น

แจ้งทราบ 

 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการ

ดัดแปลงอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต

ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย ) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

9) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง

มีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

13) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่

ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก  และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่

ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น           

(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทน

ไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ

ค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตาม

กฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

16) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

17) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

18) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ระบบไฟฟูา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปูองกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

24) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:38 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้  

         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่  

              1) เทศบาล  

              2) กรุงเทพมหานคร  
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              3) เมืองพัทยา  

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่  

                 อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  

         1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความ

สูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน  

   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้

ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้

แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพัง

เทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการถม

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ดิน))   

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการถม

ดิน))  

5 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการถม

ดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ

ที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน) 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

9) 

 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 

วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณี

พ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกร

ผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้อง

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

  

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 

 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:32 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะรื้อถอนอาคาร ท่ีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่

อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือ

ยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้อง

หรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่

วันท่ีเริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้

ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการรื้อ

ถอนอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการรื้อ

ถอนอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณารับรองการ

แจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการรื้อ

ถอนอาคาร))  

12 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจ้งร้ือถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งปูองกันวัสดุหล่นในการ     

ร้ือถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ร้ือถอนอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต

ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย ) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการร้ือถอนพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 วิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:46 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ให้ใช้ได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้น  

อายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุ

ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร 

เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถ

เพ่ือการยื่น (แบบ ข. 5) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

4) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่

กรณี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร

มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร

มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

(หมายเหต:ุ -)   

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:57 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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  กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานท่ีได้แจ้งช่ือไว้ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้

งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

  ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้

งช่ือและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

ส าเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้

ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของผู้ควบคุมงานคนเดิม 

(แบบ น. 5) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิม

และแจ้งช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

4) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30            

วรรคสอง (แบบ น. 8) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิม

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

และแจ้งช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่

กรณี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิม

และแจ้งช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

6) 

 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไว้แล้ว

และผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

- 

7) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรค

สอง (แบบ น. ๑๘) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

(หมายเหต:ุ ( ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  โทรศัพท์  ๐๔๔-๓๘๑๙๑๙ร้อง เรียนด้วยตนเอง 

))  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 09:15 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต

หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราว

ละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้

ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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(หมายเหต:ุ -)  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร))  

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

(หมายเหตุ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

35 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ก่อสร้างอาคาร))   

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย ) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

6) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่

ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทน

ไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ

ค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตาม

กฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 



290 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ 

วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคาร

ที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง

มีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

17) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบไฟฟูา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปูองกันเพลิงไหม ้

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

(หมายเหต:ุ -)   

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า  จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 16:00 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุ

จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2

คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี  

 

ช่องทางการให้บริการ 
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 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

(หมายเหตุ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

(น.1) 

 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

ค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) โฉนดที่ดิน น .ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

5) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



299 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 5 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกร

ผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

12) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร

มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

13) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:54 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือ

มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราว

ละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้

ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต   (อ.๑) 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

5) การพิจารณา 

แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.๑) 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. ๑) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลง

นามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต

ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย ) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

9) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

12) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

13) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่

ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทน

ไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ

ค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตาม

กฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

14) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๖ พ .ศ. ๒๕๒๗ 

เช่นใช้ค่า fc > ๖๕ ksc. หรือ ค่า fc’ > ๑๗๓.๓ ksc. ให้แนบเอกสาร

แสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่

เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

15) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๘ พ .ศ. ๒๕๔๐ ต้องมีระยะ

ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

17) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

18) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับ

ที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบไฟฟูา 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปูองกันเพลิงไหม ้

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

24) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ พ .ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 2)พ.ร.บ. การสาธารกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตราการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ 

พ.ศ.2545  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 06/08/2558 10:07 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่

ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอใน

กรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก

ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
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ก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาตรื้อ

ถอนอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาตรื้อ

ถอนอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 

ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหตุ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาตรื้อ

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 



314 
 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ถอนอาคาร))  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะขออนุญาตรื้อ

ถอนอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตร้ือถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

4) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอน 

วิธีการ และสิ่งปูองกันวัสดุร่วงหล่นในการร้ือถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมี

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ร้ือถอนอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต

ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย ) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

9) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียน

ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของอาคาร (กรณี

เจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 15:50 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. หลักเกณฑ์  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

ส าหรับภาษียาสูบ อัตรามวนละ ไม่เกิน 10 สตางค ์  

  2. วิธีการ  

   ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  3. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

   ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้า ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  4. ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี  

     4.1 กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับไม่ช าระภาษีในเวลาก าหนดเสียเบี้ยปรับ 2เท่าของค่าภาษีที่ต้องเสีย  
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     4.2 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี กับช าระภาษีในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่ถูกต้อง เสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีที่ขาดไป  

  5. บทก าหนดโทษ  

     5.1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษไม่เกิน 5,000.- บาท  

     5.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000.- บาท  

              หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

     5.3 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.-   

                             บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  

  6. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข /

เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการ

พิจารณา  

  7. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  

  8. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว  

   เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม 

อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 10 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการยื่นแบบ 

1.1 แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 02-1) 

1.2 งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-3) 

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร  

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 5 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....(ระบุช่ือ)))  

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 5 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....(ระบุช่ือ)))  

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 02-1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-3) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

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

1) ภาษียาสูบ      

อัตรามวนละ   

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0.1 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  30220  

โทรศัพท์  044 381919 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 02-1)         2. งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-3) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

 

 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 10:29 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีปูาย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ .ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงช่ือยี่ห้อหรือ

เครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขดังนี้  

   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี  

   2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  

   3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม  

   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)  

   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  

   6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน ) ต้องช าระภาษีและเงินเพิ่ม  

   7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ 

                        ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา  

       60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510  

   8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  

      ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให ้

                   ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ  

      ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

   9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ 

                หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  

   10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน  

                  แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

   11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10  

        แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558  
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ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าของป้ายช าระภาษ ี

(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปูายรายละเอียดเกี่ยวกับปูายวันเดือนปีที่

ติดต้ังหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการเช่นส าเนาใบทะเบียนการค้าส าเนาทะเบียน

พาณิชย์ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

6) 

 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปูาย (ถ้าม)ี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีป้าย  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา   

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2534) 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 5.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย 06/08/2558 11:48 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ .ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไขดังนี้  

   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล /องค์การบริหารส่วนต าบล /เมืองพัทยา ) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ  

         วิธีการช าระภาษ ี 

   2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  

   3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์  

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

   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  

   6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกิน 

       เวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  

   7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับ 

                             แต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ  

      ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)  

   8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  

                             ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลา   

      ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค า  

      ขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

   9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ  

       หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  

   10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน  

        แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

   11. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดง

รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของ

ทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนาเช่นโฉนดที่ดิน - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซ้ือขายหรือให้โรงเรือนฯ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียน

พาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝุาย

สิ่งแวดล้อมสัญญาเช่าอาคาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล ) พร้อม

ส าเนา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ .ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 07/08/2558 13:57 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเด็กท่ีมีอายุย่าง เข้าปีที่  

7 หรือเด็กที่จบการศึกษาช้ั นก่อนประถมศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดย ไม่มีการสอบวัด

ความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอก

เขตพื้นท่ีบริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้

ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด  

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปี ท่ี 7) และ ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สถานศึกษาพร้อมทัง้มีหนังสือแจ้งให้

ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี  

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
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หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผ้ปกครองยื่นเอกสาร 

หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง 

เด็ก 

เข้าเรียนในสถานศึกษาตาม 

วันเวลาและสถานท่ีที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกาศก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

การพิจารณารับเด็กเข้า 

เรียน 

 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

สูติบัตร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ทะเบียนบ้าน นักเรียน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ทะเบียนบ้าน บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการ เปลี่ยนชื่อ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หลักฐานการ ส าเร็จการศึกษา ก่อน ประถมศึกษา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

รูปถ่ายนักเรียน 

ฉบับจริง 3 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

 2)การจัดการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: การจัดการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 06/08/2558 11:31 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 พ .ศ .2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

 ในปีงบประมาณถัดไปณที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาหรือสถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

หลักเกณฑ์   

  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

   1. มีสัญชาติไทย  

   2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  

   3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ  

   4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  

  ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ

โดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณี  

  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์

หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

วิธีการ  

   1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  

   2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและ

ยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว  

   3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับ

มอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทน

โดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐาน

การเป็นผู้แทนดังกล่าว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา   กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 04/08/2558 14:17 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2552 ก าหนดให้

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและ

ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

สถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

หลักเกณฑ์  

   1. มีสัญชาติไทย  

   2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  

   3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับ  

บ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับ

เงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย

เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2548 

 ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ดังต่อไปนี้  

   1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ  

   2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
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 วิธีการ  

   1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นณสถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้  

   2. กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน

และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว  

   3. กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับ

มอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ้

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

6) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงิน

เบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  

 2)พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  

 3)พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  

 4)พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  

 5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 10.0 

 

 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   04/08/2558 14:32 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้ป่วย

เอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่

สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้  

 

หลักเกณฑ์  

  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

   1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  

   2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

                            ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัย  

                            อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน  

 วิธีการ  

   1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

                ตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้  

   2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ 

     ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ  

   3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครอง  

                ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่  

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประสงค์จะขอรับรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้

มอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล

พังเทียม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ผู้ปุวยเอดส์ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวย

เอดส์ผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขท่ี 103 หมู่ 1 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด นครราชสีมา  

30220 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ : ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

(หมายเหต:ุ -)  
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หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่ก าหนดตากฎหมาย 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 

 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 27/07/2558 15:10 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที ่
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