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คำนำ 
 
ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2558  ตามมาตรา  7  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่
ม ีการอน ุญาตต ้องจ ัดทำค ู ่ม ือสำหร ับประชาชน ซ ึ ่ งอย ่างน ้อยต ้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่
ผู้ใช้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และให้คู่มือสำหรับประชาชน 
ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
เล่มนี้  เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตะพง  ซึ่งทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละ
ประเภท  โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตะพงได้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 20 และ
มาตรา 29  และหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าคู ่มือเล ่มนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและผู้บริการต่อไป  
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การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
1. ที่มา 

เนื ่องด้วยปัจจุบ ัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก 
กำหนดให้การประกอบกิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การขึ ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออน ุญาต
ดำเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
บางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นรวมถึง
ขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอัน
เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึง ได้ใช้อำนาจ
หน้าที ่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง       
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็ น
เรื่องเร่งด่วน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที ่25/2557  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีได้นำ
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
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ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย   
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2558 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การ
กระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ
ยื ่นคำขอ ขั ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู ้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะ
กำหนดให้ยื ่นคำขอผ่านทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วย
ตนเองก็ได้ 

มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิด
ประกาศไว ้  ณ สถานที ่ท ี ่กำหนดให ้ย ื ่นคำขอ และเผยแพร ่ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์สำเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คัดสำเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ ได้ ในกรณี
เช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย 

มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดให้เป็นหน้าที ่ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 
ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางใน

การดำเนินการ 
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3. คำจำกัดความ 

3.1 “การบริการประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เป็น
การยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้ผู ้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง 
การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 

3.2 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3.3 “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ 
4. แนวคิดและหลักการ 

แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู ่มือสำหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีมาเป็น
หลักการสำคัญ  ไม ่ว ่าจะเป ็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่ เปิดเผย

6

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางใน

การดำเนินการ
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. คำจำกัดความ

3.1 “การบริการประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เป็น
การยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้ผู ้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง 
การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร

3.2 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

3.3 “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ภาครัฐรูปแบบใหม่
4. แนวคิดและหลักการ

แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู ่มือสำหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีมาเป็น
หลักการสำคัญ  ไม ่ว ่าจะเป ็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่ เปิดเผย

6 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



7 
 

ขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญคือ 
การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

4.1 ความหมายของคู่มือสำหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของ
รัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

4.2 ขอบเขตการดำเนินการ หน่วยงานของรัฐที ่มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้น
ทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใด ๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 

4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน การจัดทำ
คู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ี ใช้
ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ 

2) เพื ่อลดต้นท ุนในการมาติดต ่อขอร ับบร ิการของ
ประชาชน 

3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
4.4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หน่วยงานของ

รัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้
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ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดำเนินการใด มีการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชน และนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
5. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 

➢ ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
- ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 

  - ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  - ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
  - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
 ➢ ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 

  - ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น 
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพ่ือนำมาปรับปรุงการให้บริการ 

  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 ➢ ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  - ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 

 
ประวัติตำบลตะพง 

นานมาแล้วมีเรือสำเภาของพ่อค้าชาวจีน ได้เดินทางมาค้าขายได้
ผ่านมาทางนี้ เรือสำเภาของพ่อค้าได้เกิดอุบัติเหตุล่มลง บางแห่งเรียกว่า เขา
สำเภาคว่ำ ส่วนคำว่า “ตะพง” นั้นก็มาจากท้องเรือ ที่เรียกกันว่า กะโพงเรือ 
มีกะโพงนอก กะโพงใน นาน ๆ เข้าคนเรียกเป็น “ตะพงนอก” และได้ตั้งคำ
ว่า “ตะพง” เป็นชื่อตำบลมาจนถึงทุกวันนี้ 
สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ตั้งอยู่เลขที่ 153/29  หมู่ที่  12   
ตำบลตะพง   อำเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง    อยู่ทางทิศตะวันออก
ของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยองประมาณ 12 
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอำเภอ
เมืองระยอง มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลบ้านแลง  
 ทิศใต ้  อาณาเขตติดต่อกับ      ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลเพและตำบลกะเฉด 
 ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลเชิงเนิน 
เนื้อที ่

ตำบลตะพงมีเนื ้อที ่ประมาณ 55.93  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ 34,955  ไร ่
ภูมิประเทศ 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่สำคัญสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่สำคัญสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้

ประวัติตำบลตะพง
นานมาแล้วมีเรือสำเภาของพ่อค้าชาวจีน ได้เดินทางมาค้าขายได้

ผ่านมาทางนี้ เรือสำเภาของพ่อค้าได้เกิดอุบัติเหตุล่มลง บางแห่งเรียกว่า เขา
สำเภาคว่ำ ส่วนคำว่า “ตะพง” นั้นก็มาจากท้องเรือ ที่เรียกกันว่า กะโพงเรือ 
มีกะโพงนอก กะโพงใน นาน ๆ เข้าคนเรียกเป็น “ตะพงนอก” และได้ตั้งคำ
ว่า “ตะพง” เป็นชื่อตำบลมาจนถึงทุกวันนี้
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ตั้งอยู่เลขที่ 153/29  หมู่ที่  12   
ตำบลตะพง   อำเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง    อยู่ทางทิศตะวันออก
ของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยองประมาณ 12 
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอำเภอ
เมืองระยอง มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลบ้านแลง
ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับ      ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลเพและตำบลกะเฉด
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ      ตำบลเชิงเนิน

เนื้อที่
ตำบลตะพงมีเนื ้อที ่ประมาณ 55.93  ตารางกิโลเมตร  หรือ

ประมาณ 34,955  ไร่
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สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะพงโดยทั่วไปเปน็ที่
ราบลุ่มสลับกับที่ดอนลูกฟูก มีภูเขาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
ตำบล  มีชื่อเรียกว่าเขายายดาและเขาพระบาท  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคลอง
หลายสาย เช่น คลองตะพง คลองยายดา คลองตะเคียน เป็นต้น คลอง
เหล่านี้ไหลมาจากภูเขาผ่านตำบลตะพงลงสู่ทิศใต้ซึ ่งติดกับทะเลอ่าวไทย    
ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงาม (หาดแม่รำพึง) นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
แห่งหนึ่งของจังหวัดระยองและของภาคตะวันออก 
คำขวัญของตำบลตะพง 

“หาดแม่รำพึงสวยสะอาด ตลาดผลไม้มากมี เขียวขจีเขายายดา 
กะปิน้ำปลามีชื่อ นามเลื่องลือ คือตะพง” 
จำนวนหมู่บ้าน 

ตำบลตะพงมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 16 หมู่บ้าน 

 1.  หมู่ที่  1    บ้านตะพงใน 
 2.  หมู่ที่  2    บ้านเนินชัน 
 3.  หมู่ที่  3    บ้านยายดา 

 4.  หมู่ที่  4    บ้านตะพง 
 5.  หมู่ที่  5    บ้านช่น 

6.  หมู่ที่  6    บ้านเนินเสาธง 
7.  หมู่ที่  7    บ้านชากลาว 

 8.  หมู่ที่  8    บ้านบ้านนา 
 9.  หมู่ที่  9    บ้านตะพงนอก 
 10.หมู่ที่  10  บ้านป่าคั่น 
 11.หมู่ที่  11  บ้านศาลเจ้า   
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ภูมิประเทศ
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 12.หมู่ที่  12  บ้านหนองตารส 
 13.หมู่ที่  13  บ้านในบ้าน 
 14.หมู่ที่  14   บ้านบ่อหิน 
 15.หมู่ที่  15   บ้านห้วยมะเฟือง 
 16.หมู่ที่  16   บ้านตะกาด  
 
ประชากร 

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๒๑,๒๕๗  คน โดยแยกเป็น 
- เพศชาย  จำนวน ๑๐,๕๖๙ คน 
- เพศหญิง จำนวน ๑๐,๖๘๘ คน  
มีจำนวน ๑๒,๑๕๓ ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 348 คน / 

ตารางกิโลเมตร  
สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลตะพงประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพ
รองลงมาคือค้าขาย รับราชการ พนักงานโรงงาน  โดยประมาณดังนี้ 

1.  ทำสวน   47 % 
2.  ค้าขาย   30 % 
3.  การประมง  13 % 
4.  รับราชการ    3 % 
5.  ทำไร่     1 % 
6.  ทำนา      1 % 
7.  อ่ืน ๆ     5 %  
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
1. ธนาคาร     ๑   แห่ง 
2. โรงแรมที่พัก   ๓๒   แห่ง 
3. ปัม๊น้ำมัน     ๗   แห่ง 
4. โรงงานอุตสาหกรรม     ๕   แห่ง 
5. ร้านอาหาร   ๖๓   แห่ง 
6. โรงสี     0   แห่ง 
7. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒๗   แห่ง 
8. ร้านค้าทั่วไป          ๑๓๑   แห่ง 
9. บ้านเช่า   ๘๘   แห่ง 

 
สภาพทางสังคม 
การศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลตะพง      ๑     แห่ง 
        โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง  

- โรงเรียนวัดตะพงนอก 
- โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 
- โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 
- โรงเรียนวัดยายดา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๔ แห่ง   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
1. ธนาคาร   ๑   แห่ง
2. โรงแรมที่พัก ๓๒   แห่ง
3. ปัม๊น้ำมัน   ๗   แห่ง
4. โรงงานอุตสาหกรรม    ๕   แห่ง
5. ร้านอาหาร ๖๓   แห่ง
6. โรงสี   0  แห่ง
7. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒๗   แห่ง
8. ร้านค้าทั่วไป         ๑๓๑   แห่ง
9. บ้านเช่า ๘๘ แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลตะพง    ๑    แห่ง
       โรงเรียนโรงเรียนโรงเ ประถมศึกษา 4 แห่ง

- โรงเรียนวัดตะพงนอก
- โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
- โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
- โรงเรียนวัดยายดา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา
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สถาบันและองค์การทางศาสนา 
วัด/สำนักสงฆ์    ๕ แห่ง 
 -  วัดตะพงนอก 

  -  วัดตะพงใน 
  -  วัดช้างชนศิริราษฏร์บำรุง 

 -  วัดยายดา 
 -  วัดเขายายดาธรรมาราม 

          โบสถ์    ๑        แห่ง 
          ศาลเจ้า    ๔ แห่ง 
          มัสยิด    ๐ แห่ง 
สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   2  แห่ง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา 

สถานพยาบาลเอกชน            0        แห่ง 
การคมนาคม 
 ตำบลตะพงมีถนนสายหลักคือ  ถนนสุขุมวิท  ผ่านกลางตำบลและ
อยู่ระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ มีถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมติดต่อถนนสุขุมวิททุก
หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางอ่ืนอีกหลายสาย เช่น 
 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3142 เชื ่อมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139 
เป็นถนนที่ เช ื ่อมระหว่างตำบลตะพงกับตำบลบ้านแลง ลั กษณะเป็น
ถนนลาดยางขนาดกว้าง 6 เมตร ตลอดสาย 

ตําบลบานยายดา
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ตําบลบานยายดาตําบลบานยายดา

18 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



19 
 

 2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายตะพงใน-ห้วงลึก เป็นถนนที่ตัดผ่านทาง
ตอนเหนือของตำบลเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงในท้องถิ่น
สายสุขุมวิท – ยายดา - วังแดง ลักษณะเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง  6 
เมตร ตลอดสาย 
 3.  ทางหลวงท้องถิ่นสายสุขุมวิท - ยายดา - วังแดง เป็นถนนแยก
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  ในหมู่ที่ 6 ตัดขึ้นไปทางเหนือเชื่อมกับ
ทางหลวงท้องถิ่นสายตะพงใน-ห้วงลึก ในหมู่ที่ 3 และเลยขึ้นไปเชื่อมกับ
ถนนสายหลักของตำบลบ้านแลง ลักษณะเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง 6 
เมตร ตลอดสาย 
 4.  ถนนท้องถิ่นสายเลียบชายหาดแม่รำพึง   เป็นถนนที่แยกจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3   บริเวณวัดตะพงนอกตัดตรงสู่ชายฝั่งทะเล
แล้วเลียบชายฝั่งทะเลไปเชื่อมติดต่อกับตำบลเพ ลักษณะเป็นถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ตลอดสาย        
การโทรคมนาคม 

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  0 แห่ง 
-  สถานีโทรทัศน์    6 แห่ง 
-  สถานีวิทยุ    1 แห่ง 

การไฟฟ้า 
-  จำนวนไฟฟ้าในหมู่บ้าน   16 หมู่ 
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า     20,982 คน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ   
-  ลำน้ำ ลำห้วย    11 สาย 
-  บึง หนองน้ำและอ่ืน ๆ   14 สาย 

2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายตะพงใน-ห้วงลึก เป็นถนนที่ตัดผ่านทาง
ตอนเหนือของตำบลเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงในท้องถิ่น
สายสุขุมวิท – ยายดา - วังแดง ลักษณะเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง  6
เมตร ตลอดสาย

3.  ทางหลวงท้องถิ่นสายสุขุมวิท - ยายดา - วังแดง เป็นถนนแยก
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  ในหมู่ที่ 6 ตัดขึ้นไปทางเหนือเชื่อมกับ
ทางหลวงท้องถิ่นสายตะพงใน-ห้วงลึก ในหมู่ที่ 3 และเลยขึ้นไปเชื่อมกับ
ถนนสายหลักของตำบลบ้านแลง ลักษณะเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง 6
เมตร ตลอดสาย

4.  ถนนท้องถิ่นสายเลียบชายหาดแม่รำพึง   เป็นถนนที่แยกจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3   บริเวณวัดตะพงนอกตัดตรงสู่ชายฝั่งทะเล
แล้วเลียบชายฝั่งทะเลไปเชื่อมติดต่อกับตำบลเพ ลักษณะเป็นถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ตลอดสาย      
การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 0 แห่ง
-  สถานีโทรทัศน์ 6 แห่ง
-  สถานีวิทยุ 1 แห่ง

การไฟฟ้า
-  จำนวนไฟฟ้าในหมู่บ้าน 16 หมู่
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า     20,982 คน

แหล่งน้ำธรรมชาติ  
-  ลำน้ำ ลำห้วย 11 สาย
-  บึง หนองน้ำและอ่ืน ๆ 14 สาย

19¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



20 
 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
-  ฝาย/ทำนบ    13 แห่ง 
-  บ่อน้ำตื้น         2,523 แห่ง 
-  บ่อโยก    61 แห่ง 
-  สระน้ำ              ๑๕      แห่ง 

สภาพทางชีวภาพ 
พืชเศรษฐกิจ 

1.  ผลไม้ เช ่น เงาะ ทุเร ียน มังคุด มะม่วง  มะพร้าว เป็นต้น  
ส่วนมากปลูกในหมู่ที ่ 1, 2, 3, 6, 7 และ 8  นับเป็นพืชเศรษฐกิจที ่ทำ
รายได้ให้กับเกษตรกรอย่างสูง  การเพาะปลูกนั้นเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย
ทั้งในท้องถิ่นและส่งออกท่ัวประเทศ รวมทั้งมีการส่งออกขายต่างประเทศอีก
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีการล้นตลาด   เช่น   
ทุเรียน  ซึ่งนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดจนกลายเป็นสินค้าและของฝากที่
เลื่องชื่อ 

2.  พืชไร่  เช่น  มันสำปะหลัง ยังมีการปลูกบ้างในหมู่ที่  6 และ 7  
การปลูกนั้นเพื่อจำหน่ายภายในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง 
 3.  ยางพารา  ปลูกมากในหมู่ที่ 2, 3, 6, 7 และ 11 ปลูกเพ่ือ
จำหน่ายในรูปของยางแผ่น 
 4.  ข้าว  มีการปลูกบางหมู่บ้าน  ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภค
ภายในครอบครัว  ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพ่ิม
คุณภาพในการผลิต 
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การประมง 
เป็นการทำประมงขนาดเล็ก ส่วนมากหมู่ที ่ 5, 9 และ 10  เป็น

ลักษณะการทำประมงเพื่อการค้า โดยส่งขายที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง และ
ร้านอาหารตามชายหาด 
การเลี้ยงสัตว ์

เป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ ไก่เนื้อ หมู การเลี้ยงมี
กระจายอยู่ทั ่วตำบล ส่วนมากเลี้ยงโดยเป็นคู่สัญญากับบริษัทการเกษตร
ขนาดใหญ่ ยกเว้นโคเนื้อ 

ส ่วนการเล ี ้ยงก ุ ้ งก ุลาดำในป ัจจ ุบ ันประสบป ัญหาขาดทุน                      
เนื่องจากการลงทุนสูงและดูแลรักษายากทำให้ไม่เป็นที่นิยมเลี้ยง  จึงมีบ้าง
เพียงไม่ก่ีราย  
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตำบลตะพงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก  ส่วนมากจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งมีหาดแม่รำพึงเป็นชายหาดที่สวยงามมี
สภาพแวดล้อมดี และยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากนี้จะเป็นลำน้ำ ลำห้วย บนเขายายดา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 11 
สาย   
มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน  500 คน 
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ  300 คน 
-  อปพร.   200 คน 
-  กลุ่มเยาวชน     95 คน 
-  กลุ่มสตรีอาสา   300 คน 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  100 คน 
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ส ่วนการเล ี ้ยงก ุ ้ งก ุลาดำในป ัจจ ุบ ันประสบป ัญหาขาดทุน                
เนื่องจากการลงทุนสูงและดูแลรักษายากทำให้ไม่เป็นที่นิยมเลี้ยง  จึงมีบ้าง
เพียงไม่ก่ีราย 
ทรัพยากรธรรมชาติ

ตำบลตะพงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก  ส่วนมากจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งมีหาดแม่รำพึงเป็นชายหาดที่สวยงามมี
สภาพแวดล้อมดี และยังมีความอุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้จะเป็นลำน้ำ ลำห้วย บนเขายายดา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 11 
สาย  
มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน 500 คน
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ 300 คน
-  อปพร. 200 คน
-  กลุ่มเยาวชน   95 คน
-  กลุ่มสตรีอาสา 300 คน
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 100 คน
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-  กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์    50 คน 
-  กลุ่มอาชีพฯ    300   คน 

ศักยภาพในตำบล 
ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
1. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  จำนวน  ๒๙  คน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
-  นายทวีป  แสงกระจ่าง   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
-  นายฉกรรณ ์ คชรินทร์   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
-  นายสฤษดิ์  เรี่ยมทอง   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
-  นายเกรียง  ไกรเดช   
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
-  นายบุญธรรม  โพธิ์แก้ว   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  นายนุกูล  แย้มกลิ่น   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  นายชวโรจน์  เจริญสุข   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  นายจารุวัต  สุวรรณลมัย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1 
 

ตะพง

ตะพง

ตะพง
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-  นายชาลี  นวลฉาย   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1 
-  นายอุดม  จันพิทักษ์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 2 
-           -ว่าง-    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 2 
-  นายดำรงค์  เกิดมณี   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 3 
-  นายมานพ  สมุทรคชรินทร์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 3 
-  นายสมชาย  ทิพนาค   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 4 
-   นางฐาปนีย์  เกิดศรีสุข   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 4 
-  นายบุญธรรม  ฟุ้งเฟ่ือง   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 5 
-  นายเกรียงไกร  ศิริมหา   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 5 
-  นายสาโรจน์  สุวรรณราย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 6  
-  นายประนัย  เสียงประเสริฐ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 6 
-  นายณรงค์  เที่ยงสุนทร   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 7 
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-  นายสมชาย  ปราณนัทธี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 8 
-  นายภิรมย์  เทียนสวัสดิ์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 8 
-  นายประเสริฐ  เกิดมงคล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 9 
-  นายทินกร  ทวีสัตย์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 10 
-             -ว่าง-        
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 10 
-  นายสงกรานต์  พงษ์มี   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 11 
-  นายอนันต์  อัชญาศัย   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 1  
-  นายจำลอง  สวัสดิ์ล้น   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 12 
-  นายชัยณรงค์  อินทร์ประเสริฐ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 12 
-  นายสมเดช  พรมรงค์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 13 
-  นายประสาท  อ่างศิลา   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที ่14 
-  นายเสนาะ  กาหลง   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 14 
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-  นายประพันธ์  จันทร์บาง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 15 
-              -ว่าง-    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 15 
-  นางบุญเรือน  กระจ่างแจ้ง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 16 
-  นางอนงค์  สุขังค์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมู่ที่ 16 

กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลตะพง 
-  นายสุทน  โพธิ์แก้ว  กำนันตำบลตะพง 
-  นายถวิล  แสงกระจ่าง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
-  นายสาโรจน์  สิงหเขตต์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
-  นายวิชา  โพธิ์แก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
-  นายรังสรรค์  กุลนิล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
-  นายทวี  ศิลาธารา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
-  นายสมบูรณ์  ปลื้มเกษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
-  นายสมนึก  แย้มกลิ่น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
-  นายชรินทร์  ปราณนัทธี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
-  นายกมล  เจริญยิ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
-  นายศุภโชค  สุทธินนท์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
-  นายถาวร  แผลงภักดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
-  นายศิลป์ชัย  แย้มกลิ่น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
-  นายอนันต์  ห่างภัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 
-  นายชลอ  ปราณนัทธี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่15 
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-  นายถาวร  แผลงภักดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
-  นายศิลป์ชัย  แย้มกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
-  นายอนันต์  ห่างภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
-  นายชลอ  ปราณนัทธี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
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-  นายสุพจน์  เที่ยงสุนทร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 
พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๖5  คน  

-  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๑  คน 
-  กองคลัง       ๘  คน 
-  กองช่าง      ๖  คน 
-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      ๑๒  คน 
-  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     1๔  คน 
-  กองสวัสดิการสังคม         ๔  คน 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง   จำนวน   1๗๗  คน 
-  ลูกจ้างประจำ       1  คน 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ                ๑๐๔  คน 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   ๗๒  คน 

รายได ้ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  ประจำป ี   2562  รวม  
172,975,345.67  บาท  แยกเป็น 
-  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง      ๒,๐๔๖,๑๘๖.๑๔  บาท 
-  รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้                   ๙๙,๒๖๗,๘๕๙.๖๖  บาท 
-  เงินอุดหนุนทั่วไปที่นำมาตั้งงบประมาณ         4๗,๓๑๑,๒๘๖.00  บาท 
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             ๓,๐๕๖,๓๔๐.00  บาท   
จุดเด่นของพ้ืนที่ตำบลตะพงที่เอื้อต่อการพัฒนา คือ 

บริเวณชายหาดแม่รำพึง  ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะแก่การปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากมีอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น อยู่ติด
ทะเลและมีความสวยงาม 

บริเวณเชิงเขายายดา เป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น   ต้นไม้  

นายสาโรจน  ทิพนาค

26

-  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๖5  คน

-  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๑  คน
-  กองคลัง   ๘  คน
-  กองช่าง   ๖  คน
-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     ๑๒ คน
-  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    1๔ คน
-  กองสวัสดิการสังคม      ๔  ๔  ๔ คน

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง   จำนวน   1๗๗  1๗๗  1๗๗ คน
-  ลูกจ้างประจำ   1 คน
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ               ๑๐๔ คน
-  พนักงานจ้างทั่วไป ๗๒  คน

รายได ้ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล ประจำป ี   2562  รวม  
172,975,345.67  บาท  แยกเป็น
-  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง     ๒,๐๔๖,๑๘๖.๑๔  ๑๔  ๑๔ บาท
-  รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้                   ๙๙,๒๖๗,๘๕๙.๖๖  บาท
-  เงินอุดหนุนทั่วไปที่นำมาตั้งงบประมาณ         4๗,๓๑๑,๒๘๖.00  บาท
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           ๓,๐๕๖,๓๔๐.00  บาท  
จุดเด่นของพ้ืนที่ตำบลตะพงที่เอื้อต่อการพัฒนา คือ

บริเวณชายหาดแม่รำพึง  ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะแก่การปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากมีอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น อยู่ติด
ทะเลและมีความสวยงาม

บริเวณเชิงเขายายดา เป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น   ต้นไม้  

นายสาโรจน  ทิพนาค

26 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



27 
 

ลำน้ำต่าง ๆ เนื่องจากอยู่ติดเชิงเขาซึ่งมีลำน้ำ  ลำห้วยไหลผ่าน  ความอุดม
สมบูรณ์ของต้นไม้ก็ยังมีอยู ่มาก หากได้รับการพัฒนาปรับปรุงก็จะเป็น
สถานที่ท่องเทีย่วที่สำคัญของตำบลตะพง 

บริเวณสวนผลไม้  เป็นพื้นที่ของชาวสวนโดยเปิดให้เป็นแหล่งชม
สวนผลไม้  เช่น  เงาะ ทุเรียน  มังคุด ตามฤดูกาล สนับสนุนเป็นโครงการ  
เปิดสวนชวนชิม 

บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง  เป็นตลาดกลางการเกษตรที่เป็นที่
รู้จักของจังหวัดระยองและนักท่องเที่ยว เหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดกลาง
การเกษตรที่มีพืชผลทางการเกษตรจำหน่ายตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลำน้ำต่าง ๆ เนื่องจากอยู่ติดเชิงเขาซึ่งมีลำน้ำ  ลำห้วยไหลผ่าน  ความอุดม
สมบูรณ์ของต้นไม้ก็ยังมีอยู ่มาก หากได้รับการพัฒนาปรับปรุงก็จะเป็น
สถานที่ท่องเทีย่วที่สำคัญของตำบลตะพง

บริเวณสวนผลไม้  เป็นพื้นที่ของชาวสวนโดยเปิดให้เป็นแหล่งชม
สวนผลไม้  เช่น  เงาะ ทุเรียน มังคุด ตามฤดูกาล สนับสนุนเป็นโครงการ  
เปิดสวนชวนชิม

บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง  เป็นตลาดกลางการเกษตรที่เป็นที่
รู้จักของจังหวัดระยองและนักท่องเที่ยว เหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดกลาง
การเกษตรที่มีพืชผลทางการเกษตรจำหน่ายตลอดทั้งปี
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สำนักปลัด 
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สำนักปลัด
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     
งานที่ให้บริการ 1. การขอความช่วยเหลือที่ประสบเหตุสาธารณภัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 
 
หลักเกณฑ์  

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หรือพื้นที่
ใกล้เคียงในการยื่นขอความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย จะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
วิธีการ 

- โทรแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที ่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลตะพง  หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 664053 ตอ่ 0 

- มาติดต่อด้วยตนเอง 
 
ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ดำเนินการทันที 
 1. การช่วยเหลือสาธารณภัย โทรศัพท์สายตรงแจ้งมายัง องค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือหากมาติดต่อโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบล    
ให้กรอกแบบคำร้องขอรับบริการการช่วยเหลือสาธารณภัย 
ระยะเวลาให้บริการ : ดำเนินการทันที 
 2. การช่วยเหลือสาธารณภัย ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการ 
ระยะเวลาให้บริการ : ดำเนินการทันที 

บริหารสวนตําบลตะพงหรือหากมาติดตอโดยตรงที่องคการบริหารสวนตําบล
ตะพงใหกรอกแบบคํารองขอรับบริการการชวยเหลือสาธารณสุข

๓๐๓

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานที่ให้บริการ 1. การขอความช่วยเหลือที่ประสบเหตุสาธารณภัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

หลักเกณฑ์ 
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หรือพื้นที่

ใกล้เคียงในการยื่นขอความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย จะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

วิธีการ
- โทรแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที ่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลตะพง  หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 664053 ตอ่ 0
- มาติดต่อด้วยตนเอง

ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ดำเนินการทันที

1. การช่วยเหลือสาธารณภัย โทรศัพท์สายตรงแจ้งมายัง องค์การ
   

ระยะเวลาให้บริการ : ดำเนินการทันที
2. การช่วยเหลือสาธารณภัย ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการ

ระยะเวลาให้บริการ : ดำเนินการทันที

บริหารสวนตําบลตะพงหรือหากมาติดตอโดยตรงที่องคการบริหารสวนตําบล
ตะพงใหกรอกแบบคํารองขอรับบริการการชวยเหลือสาธารณสุข

๓๐๓๓๐๓
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
จำนวน ๑ ฉบับ และ สำเนาจำนวน ๑ ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
 - ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 - แบบคำร้องทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๑ ฉบับ และ สำเนาจำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบคำร้องทั่วไป
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งานที่ให้บริการ 2. งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
หลักเกณฑ์  

1. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕6๒) 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ของผู้ร้องขอการสนับสนุนน้ำ 

2. ผู้ยื่นคำร้องต้องได้รับความเดือดร้อนในการขาดแคลนสำหรับ
อุปโภคบริโภค 
 
ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ๒ ชั่วโมง 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคำร้องทั่วไป ตรวจสอบเอกสารมีความ
ถูกต้อง 
ระยะเวลาให้บริการ : ๕ นาที 
 2. การพิจารณา 
  2.1 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
  2.2 แนะนำ/แก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน 
ระยะเวลาให้บริการ : ๕ นาที 
 3. การลงนาม/คณะกรรมการอนุมัต ิ เสนอผู ้บังคับบัญชา/แจ้ง
เจ้าหน้าที่ดำเนินการทันที สามารถนำรถดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค
บริโภค เมื่อพร้อมทันที 
ระยะเวลาให้บริการ : ๑.๔๕ นาที 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

งานที่ให้บริการ 2. งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์ 
1. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕6๒) 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ของผู้ร้องขอการสนับสนุนน้ำ

2. ผู้ยื่นคำร้องต้องได้รับความเดือดร้อนในการขาดแคลนสำหรับ
อุปโภคบริโภค

ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ๒ ชั่วโมง

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคำร้องทั่วไป ตรวจสอบเอกสารมีความ
ถูกต้อง
ระยะเวลาให้บริการ : ๕ นาที

2. การพิจารณา
2.1 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2.2 แนะนำ/แก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน

ระยะเวลาให้บริการ : ๕ นาที
3. การลงนาม/คณะกรรมการอนุมัต ิ เสนอผู ้บังคับบัญชา/แจ้ง

เจ้าหน้าที่ดำเนินการทันที สามารถนำรถดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค
บริโภค เมื่อพร้อมทันที
ระยะเวลาให้บริการ : ๑.๔๕ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
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 - บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนา จำนวน        
๑ ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
 - ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 - แบบคำร้องทั่วไป 
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- บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนา จำนวน        
๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบคำร้องทั่วไป
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การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
     
งานที่ให้บริการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับดำเนินคดีต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิของการมองได้โดยถูกต้องจากความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย เพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติโดยจำกัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ 
หรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน 

3. เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สร้างความตื่นตัวต่อ
สิทธิและโอกาสของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งหมายถึงโอกาสการ
รับรู้ข้อเท็จจริงในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

งานที่ให้บริการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับดำเนินคดีต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิของการมองได้โดยถูกต้องจากความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปส่งเสริมให้มีรั
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

2. เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย เพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติโดยจำกัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ 
หรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

3. เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สร้างความตื่นตัวต่อ
สิทธิและโอกาสของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งหมายถึงโอกาสการ
รับรู้ข้อเท็จจริงในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
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ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื ่อความหมายให้รู ้เรื ่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้ โดย
สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือแผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใด   
ที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน  

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่าราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี ่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้หน่วยงานของรัฐ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  

สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ ่งบอกลักษณะอื่นที ่ทำให้รู้ตัวผู ้นั ้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ ้วมือ      
แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
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ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื ่อความหมายให้รู ้เรื ่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้ โดย
สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือแผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใด   
ที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่าราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี ่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้หน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  

สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ ่งบอกลักษณะอื่นที ่ทำให้รู้ตัวผู ้นั ้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ ้วมือ      
แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวบรวม : 10 วัน 

1. ขั้นตอนการรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
- ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ เพ่ือแก้ไข

ให้ถูกต้องทันท ี
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 10 นาที 

2. ขั้นตอนการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 วัน 
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 7 วัน 

3. ขั้นตอนการดำเนินการและแจ้งให้ผู ้ยื ่นคำร้องทราบผลการ
พิจารณาจากผู ้บังคับบัญชาพิจารณา (เอกสารภายนอกหน่วยงานนั้น ๆ 
พิจารณา) 
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 3 วัน 

4. ขั้นตอนการรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม (กรณีเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร) 
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 10 นาที 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
2. เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด (CCTV)  

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
2.2 สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวบรวม : 10 วัน

1. ขั้นตอนการรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ เพ่ือแก้ไข

ให้ถูกต้องทันที
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 10 นาที

2. ขั้นตอนการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 วัน
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 7 วัน

3. ขั้นตอนการดำเนิขั้นตอนการดำเนิขั้ นการและแจ้งให้ผู ้ยื ่นคำร้องทราบผลการ
พิจารณาจากผู ้บังคับบัญชาพิจารณา (เอกสารภายนอกหน่วยงานนั้น ๆ 
พิจารณา)
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 3 วัน

4. ขั้นตอนการรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม (กรณีเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร)
ระยะเวลาให้บริการ : ภายใน 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบกาายการเอกสารหลักฐานประกอบกาายการเอกสารหลั รยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
2. เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด (CCTV) 

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
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ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด A4 หน้าละ 1 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด F14 หน้าละ 1.5 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด B4 หน้าละ 2 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด A3 หน้าละ 3 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าว สาร         
คำรับรองละ 5 บาท 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

1. แบบคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
2. แบบคำร้องทั่วไป 
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2. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด F14 หน้าละ 1.5 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด B4 หน้าละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา ขนาด A3 หน้าละ 3 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าว สาร         
คำรับรองละ 5 บาท

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1. แบบคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
2. แบบคำร้องทั่วไป
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การจดทะเบียนพาณิชย์ 
 
งานที่ให้บริการ 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื ่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน    
30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ  

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง

การจดทะเบียนพาณิชย์
งานที่ให้บริการ 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื ่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน   
30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ 
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
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นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล   
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการ จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร   
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ  
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง) 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง) 
 2.  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ  
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นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการ จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง)

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง)
2.  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
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2.2 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ งสำนักงานแห่งใหญ่  
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้า
บ้าน) 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

2.4 แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 
ฉบับ 

2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2.7 สำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่น
วิดีโอทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 

2.8 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน

2.2 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ งสำนักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้า
บ้าน)

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

2.4 แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 
ฉบับ

2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.7 สำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่น
วิดีโอทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง)

2.8 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน
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เงินทุนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ) 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

เงินทุนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ) 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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งานที่ให้บริการ 2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบ ียนพาณิชย์ พ.ศ.  2499 กรณีผ ู ้ขอ             
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ  

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น

งานที่ให้บริการ 2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบ ียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ ู ้ขอ             
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ 
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ี
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
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คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 
 1) การตรวจสอบเอกสารนายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร        
/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนา
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ  
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำ เนาบ ั ต ร
ประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
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คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสารนายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร        
/แจ้งแจ้งแจ้ ผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนา
เอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำ เนาบ ั ต ร
ประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
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1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2.  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ  
2.2 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดย

ให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่ อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้า
บ้าน) 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

2.4 แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน       
1 ฉบับ 

2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 2.7 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
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งานที่ให้บริการ 3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิก
ประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะ
ประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า 
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 30 วันนับตั ้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื ่นคำขอ    
จดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มสี่วน
ได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื ่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที ่ผู ้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื ่นคำขอจด
ทะเบียนไดด้้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื ่นจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
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หมายเหตุ  

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ไดร้ับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้ง
ผล   
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการ จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

หมายเหตุ
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
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หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้ง
ผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ   
2.3 สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 

โดยให้ทายาทที่ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
2.4 สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู ้ลงชื ่อแทนผู้

ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
จำนวน ๑ ฉบับ 

2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
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4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 

โดยให้ทายาทที่ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู ้ลงชื ่อแทนผู้

ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน ๑ ฉบับ

2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองพร้อมลงนามรับรองพร้อมลงนามรั สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
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ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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งานที ่ให้บริการ 4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู ้ประกอบการพาณิชยกิจซึ ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู ้ลง
ลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอจด
ทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ   

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู ่มือฯจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่   
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
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งานที ่ให้บริการ 4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู ้ประกอบการพาณิชยกิจซึ ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู ้ลง
ลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอจด
ทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ  
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู ่มือฯจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่   

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้
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นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ    
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร   
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ  
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 

นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
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2.2 หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
หรือกิจการร่วมค้า จำนวน 1 ฉบับ 

2.3 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั ้งสำนักงานแห่งใหญ่ 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2.5  แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 

2.6  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2.8 สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่น
วิดีทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 

2.9 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน
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ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่น
วิดีทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง)

2.9 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
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เงินทุนก็จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

2.10 หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

2.11 หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการ
ร่วมค้า) 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ) 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)  30 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินทุนก็จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

2.10 หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

2.11 หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการ
ร่วมค้า)

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ) 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)  30 บาท
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งานที่ให้บริการ 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือ
ชื ่อร ับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจด
ทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ 

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร

52

งานที่ให้บริการ 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
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3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือ
ชื ่อร ับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจด
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4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
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หมายเหตุ
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
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เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ   
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร   
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาทะเบียนบ้านของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
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คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที
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ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
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2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ  

 2.2  ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ 
2.3  สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะ

บุคคล หรือกิจการร่วมค้า จำนวน 1 ฉบับ 
2.4  (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน

แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้ง
สำนักงานแห่งใหญ่) 

2.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

2.6 แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 
ฉบับ 

2.7 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
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งานที่ให้บริการ 6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็น   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิก
ประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะ
ประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า 
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ภายในกำหนด 30 วันนับตั ้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคำขอจด
ทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียน ได้
ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื ่นจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้  

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 
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5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ   

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการ จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
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5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ  
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการ จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที
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4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ  
2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ  
2.3  สำเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิกห้าง

หุ้นส่วน คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
จำนวน ๑ ฉบับ 

2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิกห้าง

หุ้นส่วน คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน ๑ ฉบับ

2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท

57¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



58 
 

งานที ่ให้บริการ 7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ        

ขั้นตอนในการดำเนินงานตามคู ่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
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งานที ่ให้บริการ 7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ
ขั้นตอขั้นตอขั้ นในการดำเนินงานตามคู ่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง

58 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



59 
 

นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ    
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม   
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน จำนวน 1 ฉบับ  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร

ประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง) 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง) 

นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร

ประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง)
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4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที ่ตั ้งสำนักงานแห่งใหญ่    
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน จำนวน  1 ฉบับ 

5. สำเนาทะเบียนบ้านที ่แสดงให้เห็นว่าผู ้ให้ความยินยอมเป็น     
เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็น
ผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู ้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1  ฉบับ  

6. แผนที่แสดงที่ตั ้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน  1 ฉบับ 

7. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุท่ีประสงค์ ทุน ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการ และอำนาจ
กรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็น
เอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคำรับรองของโนตารีพับลิคหรือ
บุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตั้งให้ เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร
พร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย) 

8. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทย จำนวน 
1 ฉบับ (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคำรับรองของโน
ตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจ
รับรองเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย) 

9. ใบอนุญาตทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทย 
(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) จำนวน 1 ฉบับ 

10. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรอง
การใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
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4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที ่ตั ้งสำนักงานแห่งใหญ่    
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน จำนวน  1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านที ่แสดงให้เห็นว่าผู ้ให้ความยินยอมเป็น     
เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้
ผู ้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู ้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1  ฉบับ

6. แผนที่แสดงที่ตั ้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน  1 ฉบับ

7. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุท่ีประสงค์ ทุน ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการ และอำนาจ
กรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็น
เอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคำรับรองของโนตารีพับลิคหรือ
บุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตั้งให้ เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร
พร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย)

8. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทย จำนวน
1 ฉบับ (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคำรับรองของโน
ตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจมีอำนาจมีอ
รับรองเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย)

9. ใบอนุญาตทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทย 
(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) จำนวน 1 ฉบับ

10. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรอง
การใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี) จำนวนจำนวนจ ๑ ฉบับ

11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

วัตถุประสงค
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12. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

13. สำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 

14. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

15. หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
 
 
 

12. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

13. สำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง)

14. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

15. หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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งานที่ให้บริการ 8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ 

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
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งานที่ให้บริการ 8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.thwww.dbd.go.thw

หมายเหตุ
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น

62 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



63 
 

คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ  : 10 นาที 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง) 

คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐานคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐานคำขอหรือผู้

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ  : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง)
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1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
 2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ 

2.3 สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ 
กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2.4  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล 
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2.5 (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ัง
สำนักงานแห่งใหญ่) 

2.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) 

2.7  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ใช้
ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) 

2.8 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ  

64

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ 

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.4  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.5 (ต้นฉบับ) หนังสืหนังสืหนั อให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ัง
สำนักงานแห่งใหญ่)

2.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่)

2.7  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ใช้
ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่)

2.8 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ
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2.9  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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งานที่ให้บริการ 9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิก
ประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะ
ประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า 
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ภายในกำหนด 30 วันนับตั ้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคำขอจด
ทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เป็นต้น 
 3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื ่นจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 
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งานที่ให้บริการ 9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิก
ประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะ
ประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า 
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ภายในกำหนด 30 วันนับตั ้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคำขอจด
ทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เป็นต้น

3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื ่นจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
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 5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ 

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ   
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล   
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม   
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 

5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที
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4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ  : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
 2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ 
 2.3 หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 
จำนวน 1 ฉบับ 
 2.4  สำเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 
 2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
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4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ  : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวของผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี

จำนวน 1 ฉบับ
2.4  สำเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (ครั้งละ) 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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งานที่ให้บริการ 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท
จำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที ่กฎหมาย
กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ        

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง

งานที่ให้บริการ 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท
จำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที ่กฎหมาย
กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
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นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 
 1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
 2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 
 3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
 4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บัน3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บัน3) การพิจารณานายทะเบียนรั ทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
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 2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

2.3 (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ 
 2.4  สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ ย ินยอม เป็ น
เจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอม เป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

 2.5  แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน       
1 ฉบับ 

 2.6  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

 2.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

 2.8  สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ ้นส่วนหรือ

บริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.3 (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ

2.4  สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ ย ินยอม เป็ น
เจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอม เป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.5  แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน       
1 ฉบับ

2.6  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ

2.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.8  สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
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ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 
 2.9 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 
 2.10 หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวก 
ไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 
 

ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (คำขอละ) 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
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ประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง)

2.9 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจำนวนเงินทุน หรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวน
เงินทุนก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

2.10 หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (คำขอละ) 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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งานที่ให้บริการ 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ      
 ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น

งานที่ให้บริการ 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู ้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจซึ ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้น ๆ (มาตรา 13)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ
ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
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คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ    
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 
 1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
 2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 
 3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
 4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ  
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
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 2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ตามท่ีขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม รับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 2.3  ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ 
 2.4  (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน จำนวน 1 ฉบับ 

2.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 2.6 แผนที่แสดงสถานที่ซึ ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จำนวน 1 
ฉบับ 

 2.7 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ 

 2.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

 2.9 สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ เอกสาร
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บันทึก วิดีทัศน์ แผ่น วิดีทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง) 
 2.10 หนังสือชี ้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที ่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือทำบันทึกถ้อยคำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อม แสดงหล ักฐานแสดง
จำนวนเงินทุนก็ได้ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)  
 2.11  หลักฐานหรือหนังสือชี ้แจงการประกอบอาชีพหุ ้นส่วน
จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณี  จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการ
ค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 
 

ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
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งานที่ให้บริการ 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) 
บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิก
ประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะ
ประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า 
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ภายในกำหนด 30 วันนับตั ้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคำขอจด
ทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู ้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื ่นจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 
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5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ 

ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ    
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที 
 1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
 2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที 
 3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที 
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ขั ้นตอนในการดำเนินงานตามคู่มือฯจะเริ ่มนับระยะเวลาตั ้งแต่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลง
นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 นาที

1) การตรวจสอบเอกสาร  นายทะเบียนพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที

2) การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาให้บริการ : 5 นาที

3) การพิจารณานายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 20 นาที
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 4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง) 

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2.  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ 
 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

       2.3  ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ 
 2.4  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  
จำนวน 1 ฉบับ 

2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (ครั้งละ) 20 บาท  
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ
ระยะเวลาให้บริการ : 10 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  (สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง)

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
      2.3  ใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

2.4  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
จำนวน 1 ฉบับ

2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท
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การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
กระบวนงานและขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
สถานที่/ช่องทางการร้องเรียน 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ อาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ชั้น ๒ ห้องสำนักปลัด (งานนิติ
การ) 
๒. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ -๖๖๔๐๕๓ 
ต่อ 104 
๓. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.tapong.go.th หรือ
ทาง Facebook อบต.ตะพง 
๔. ยื่นผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
 1. ลงทะเบียนรับเรื ่อง และเสนอความเห็นต่อผู ้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบเบื้องต้น ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่
ได้รับเรื่องดังกล่าว 
 2. หากเรื่องดังกล่าวอยู่ในส่วนรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
ใดก็จะแจ้งให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานผล หาก
เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ก็จะ
ส่งเรื ่องดังกล่าวให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยองหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ 
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การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
กระบวนงานและขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สถานที่/ช่องทางการร้องเรียน
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ อาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ชั้น ๒ ห้องสำนักปลัด (งานนิติ
การ)
๒. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ -๖๖๔๐๕๓
ต่อ 104
๓. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.tapong.go.th หรือ
ทาง Facebook อบต.ตะพง
๔. ยื่นผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
1. ลงทะเบียนรับเรื ่อง และเสนอความเห็นต่อผู ้บังคับบัญชา

ตามลำดับชั้น พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบเบื้องต้น ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่
ได้รับเรื่องดังกล่าว

2. หากเรื่องดังกล่าวอยู่ในส่วนรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
ใดก็จะแจ้งให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานผล หาก
เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ก็จะ
ส่งเรื ่องดังกล่าวให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยองหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ
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 3. แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน 
 1. การรับคำร้อง การตรวจสอบคำร้อง และการแจ้งผู้ร้องทราบการ
รับเรื่องเบื้องต้น 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอให้ผู้บริหารวินิจฉัย
สั่งการ 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 3. การประสานเรื ่องให้หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องตรวจสอบและ
พิจารณาดำเนินการ 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 4. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชนผู้ร้องเรียน 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
 2. คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม  
 - ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

3. แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม ระยะเวลาในการดำเนินการรวม ระยะเวลาในการด : 5 วัน

1. การรับคำร้อง การตรวจสอบคำร้อง และการแจ้งผู้ร้องทราบการ
รับเรื่องเบื้องต้น
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอให้ผู้บริหารวินิจฉัย
สั่งการ
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

3. การประสานเรื ่องให้หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องตรวจสอบและ
พิจารณาดำเนินการ
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

4. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชนผู้ร้องเรียน
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนาม

รับรองสำเนาถูกต้อง
2. คำร้องทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม
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กองคลัง 
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กองคลัง
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งานที่ให้บริการ 1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่เก็บจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้แล ะให้
หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย 
 
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1. ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด 
ตราจอง ตราจองท่ีตราว่าได้ทำประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข 

2. ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่อยู่ใน
ความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. สค.1 และ
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทำประโยชน์    
เป็นต้น 

3. สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้ความรวมถึงห้องชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้วหรือ
แพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 
 
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษี 
2. สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามท่ีได้รับแจ้ง) 

งานที่ให้บริการ 1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่เก็บจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้แล ะให้
หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด 

ตราจอง ตราจองท่ีตราว่าได้ทำประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข
2. ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่อยู่ใน

ความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. สค.1 และ
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทำประโยชน์    
เป็นต้น

3. สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้ความรวมถึงห้องชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้วหรือ
แพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี
1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษี
2. สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามท่ีได้รับแจ้ง)
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ระยะเวลาการชำระภาษี 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสีย

ภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำเงินมาชำระต่อพนักงาน
เก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชำระ
ภาษ ี
 
การผ่อนชำระภาษี 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชำระภาษีก็ได้โดยวงเงินที่จะขอผ่อน
ชำระจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และต้องทำหนังสือยื่นต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงภายในเดือนเมษายน ซึ่งกำหนดเวลาในการ
ผ่อนชำระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนเมษายน 
 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม 
 งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนมิถุนายน 
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ระยะเวลาการชำระภาษี
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสีย

ภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำเงินมาชำระต่อพนักงาน
เก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชำระ
ภาษี

การผ่อนชำระภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชำระภาษีก็ได้โดยวงเงินที่จะขอผ่อน

ชำระจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และต้องทำหนังสือยื่นต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงภายในเดือนเมษายน ซึ่งกำหนดเวลาในการ
ผ่อนชำระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนเมษายน
งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม
งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนมิถุนายน
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งานที่ให้บริการ 2. การจัดเก็บภาษีป้าย 
 
1. เจ้าของป้าย 
 กรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือไม่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินป้ายติดตั้งหรือแสดง
อยู่มีหน้าที่เสียภาษีตามลำดับ 
 
2. อัตราภาษีป้าย 
 2.1 อักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 2.2 อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ/หรือ
เครื่องหมายอ่ืนคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

2.3 ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
2.3.1 ป ้ายท ี ่ ไม ่ม ีภาษาไทย ไม ่ว ่ าจะม ีภาพหรื อ

เครื่องหมายใดหรือไม่ 
2.3.2 ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำ

กว่าอักษรต่างประเทศ 
2.3.3 ป้ายตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 เมื่อคำนวณพื้นท่ี

ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า ป้ายละ 200 บาท 
ให้เสียภาษีป้าย 200 บาท 

 
3. ระยะเวลาการชำระภาษี 
 ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ชำระ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

งานที่ให้บริการ 2. การจัดเก็บภาษีป้าย

1. เจ้าของป้าย
กรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือไม่อาจหาตัวเจ้าของ

ป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินป้ายติดตั้งหรือแสดง
อยู่มีหน้าที่เสียภาษีตามลำดับ

2. อัตราภาษีป้าย
2.1 อักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.2 อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ/หรือ

เครื่องหมายอ่ืนคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.3 ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

2.3.1 ป ้ายท ี ่ ไม ่ม ีภาษาไทย ไม ่ว ่ าจะม ีภาพหรื อ
เครื่องหมายใดหรือไม่

2.3.2 ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำ
กว่าอักษรต่างประเทศ

2.3.3 ป้ายตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 เมื่อคำนวณพื้นท่ี
ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า ป้ายละ 200 บาท 
ให้เสียภาษีป้าย 200 บาท

3. ระยะเวลาการชำระภาษี
ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ชำระ

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
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การเสียเงินเพิ่ม 
 - ไม่ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 
10 ของค่าภาษีป้าย 
 - ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด ให้ชำระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อ
เดือน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
 3. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนทำการแทน 
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การเสียเงินเพิ่ม
- ไม่ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 

10 ของค่าภาษีป้าย
- ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด ให้ชำไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด ให้ชำไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด ให้ช ระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อ

เดือน

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
3. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนทำการแทน
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กองช่าง 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง
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งานที่ให้บริการ 1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 
21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื ่นคำขอดังกล่าวแล้ว   
ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน 

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการ  
ตามใบอนุญาตว่าถึงข้ันตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
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งานที่ให้บริการ 1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 
21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื ่นคำขอดังกล่าวแล้ว   
ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการ  
ตามใบอนุญาตว่าถึงข้ันตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 
3. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร     

/รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน (แบบ ข.5) จำนวน 1 ฉบับ 

4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่กรณี สำเนา 1 ชุด 

5. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี  
ที่เป็นอาคาร มีลักษณะ ขนาดอยู ่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด 

6. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี  
ที่เป็นอาคาร มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ) 
จำนวน 1 ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 
 - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ข.5 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
3. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร     

/รื้อถอนอาค/รื้อถอนอาค/ าร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน (แบบ ข.5) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่กรณี สำเนา 1 ชุด

5. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี
ที ่เป็นอาคาร มีลักษณะ ขนาดอยู ่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด

6. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี
ที่เป็นอาคาร มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ) 
จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.5
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งานที ่ให ้บร ิการ 2. การขอใบรับรองการก่อสร ้าง ด ัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเภท ควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ได้กระทำการดังกล่าว
เสร็จแล้ว ให้แจ้ง เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นทราบตามแบบที่       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
หรือที่ได้แจ้งไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตาม มาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่
ได้รับใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตาม มาตรา 39 ทวิ ได้ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน 

1. การตรวจสอบเอกสาร : ย ื ่นแจ ้ง และเส ียค ่าธรรมเน ียม
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 

2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 3. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและพิจารณาออกใบรับรอง อ.6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1 

ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

90

งานที ่ให ้บร ิการ 2. การขอใบรับรองการก่อสร ้าง ด ัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเภท ควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ได้กระทำการดังกล่าว
เสร็จแล้ว ให้แจ้ง เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นทราบตามแบบที่       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
หรือที่ได้แจ้งไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตาม มาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่
ได้รับใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตาม มาตรา 39 ทวิ ได้

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร : ย ื ่นแจ ้ง และเส ียค ่าธรรมเน ียม
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน

3. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและพิจารณาออกใบรับรอง อ.6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
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 1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 
3. แบบคำขอใบร ับรองการก ่อสร ้างอาคาร ด ัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6) จำนวน 1 ชุด 
4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที ่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 

จำนวน 1 ชุด 
5. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคาร เป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด 
6. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่

อาคารที่ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารมาแล้ว) จำนวน 1 ชุด 

7. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไป
โดยถูกต้อง ตามท่ีได้รับใบอนุญาต จำนวน 1 ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
 
 
 

1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบั
3. แบบคำขอใบร ับรองการก ่อสร ้างอาคาร ด ัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6) จำนวน 1 ชุด
4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที ่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 

จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคาร เป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด
6. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่

อาคารที่ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารมาแล้ว) จำนวน 1 ชุด

7. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไป
โดยถูกต้อง ตามท่ีได้รับใบอนุญาต จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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งานที่ให้บริการ 3. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื ่อไ ว้ 
หรือ ผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ต้องระงับการดำเนินการ ตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้
มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอม ของผู้ควบคุมงานคนใหม่
ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร : ยื ่นขอเปลี ่ยนผู ้ควบคุมงานพร้อม
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการ ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการ
ตามใบอนุญาต ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
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งานที่ให้บริการ 3. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื ่อไ ว้ 
หรือ ผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ต้องระงับการดำเนินการ ตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้
มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอม ของผู้ควบคุมงานคนใหม่
ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร : ยื ่นขอเปลี ่ยนผู ้ควบคุมงานพร้อม
เอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการ ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการ
ตามใบอนุญาต ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1)
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 
3. สำเนาหนังส ือที ่ ได ้แจ ้งให ้ผ ู ้ควบค ุมงานคนเด ิมทราบว่า            

ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของ
ผู้ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) สำเนา 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและ แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

4. หน ั งส ือแสดงความย ินยอมของผ ู ้ ควบค ุมงานคนใหม่              
ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8) จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

5. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่กรณี สำเนา 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง    
บอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิม และแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

6. สำเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.7) สำเนา 
1 ชุด (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไว้แล้ว
และผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผูค้วบคุมงานคนใหม่
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ น.7 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)2. หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ส
3. สำเนาหนังส ือที ่ ได ้แจ ้งให ้ผ ู ้ควบค ุมงานคนเด ิมทราบว่า            

ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของ
ผู้ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) สำเนา 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและ แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)

4 .  หน ั งส ือแสดงความย ินยอมของผ ู ้ ควบค ุมงานคนใหม่              
ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8) จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)

5. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่กรณี สำเนา 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง    
บอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิม และแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)

6. สำเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.7) สำเนา 
1 ชุด (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไว้แล้ว
และผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผูค้วบคุมงานคนใหม่
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ)

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ น.7
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งานที่ให้บริการ 4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยเจ ้าพน ักงานท ้องถ ิ ่นต ้องตรวจพ ิจารณา และออกใบอน ุญาต             
หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วัน นับแต่ว ันที ่ได้ร ับ คำขอ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ มีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 
45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็น แต่ละคราว ให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้น้ัน
แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ส ังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
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งานที่ให้บริการ 4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยเจ ้าพน ักงานท ้องถ ิ ่นต ้องตรวจพ ิจารณา และออกใบอน ุญาต             
หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วัน นับแต่ว ันที ่ได้ร ับ คำขอ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ มีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 
45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็น แต่ละคราว ให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้น้ัน
แล้วแต่กรณี

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
เอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ส ังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เร ื ่องเขตปลอดภ ัยในการเด ินอากาศ             
เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจ
พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.1)  
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
1.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
2.1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) จำนวน 1 ชุด 
2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.4 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร ื ่องเขตปลอดภ ัยในการเด ินอากาศ             
เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจ
พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.1) 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
1.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)

2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
2.1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) จำนวน 1 ชุด
2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 2.3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 2.3 ใบอนุญาตให้
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.4 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
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หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.5 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) สำเนา 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.6 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1  ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.10 รายการคำนวณโครงสร้าง  แผ่นปกระบุชื ่อเจ้าของอาคาร  
ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการคำนวณให้อาคารสามารถ รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
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หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.5 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) สำเนา 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.6 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1  ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.10 รายการคำนวณโครงสร้าง  แผ่นปกระบุชื ่อเจ้าของอาคาร  
ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการคำนวณให้อาคารสามารถ รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
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ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที ่รองรับอาคารในการต้านทานแรง สั ่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณการออกแบบ
โครงสร้าง จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)  

2.11 กรณีใช ้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ กำหนดในกฎกระทรวง     
ฉบับที่  6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 
ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั ่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้  วิศวกร ผู้คำนวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ ควบคุมงาน) 

2.12 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับที่  48            
พ.ศ. 2540  ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก   
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง  หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบ การขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.13 หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของสถาปนิกผู ้ควบคุม   
การก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.14 หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของวิศวกรผู ้ควบคุม      
การก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที ่รองรับอาคารในการต้านทานแรง สั ่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณการออกแบบ
โครงสร้าง จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.11 กรณีใช ้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ กำหนดในกฎกระทรวง     
ฉบับที่  6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3
ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั ่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้  วิศวกร ผู้คำนวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ ควบคุมงาน)

2.12 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับที่ 48            
พ.ศ. 2540  ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก   
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง  หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบ การขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.13 หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของสถาปนิกผู ้ควบคุม   
การก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.14 หนังส ือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของวิศวกรผู ้ควบคุม      
การก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
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2.15 แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร      
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.16 หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณี เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับ กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่น เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สำหรับ กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื ่นเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็น อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
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ค่าธรรมเนียม 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ข.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.1
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งานที่ให้บริการ 5. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู ้ใดจะเคลื ่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือ
มีหนังสือแจ้งคำสั่ง ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง ไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กำหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน    
45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละ คราวให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้ น 
แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อม
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที ่เกี ่ยวข้อง เช่น   
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ประกาศกระทรวงคมนาคม เร ื ่องเขตปลอดภ ัยในการเด ินอากาศ             
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ  
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจ
พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย อาคาร (น.1) 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) ฉบับจริง 1 ชุด 
2.2 โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจ้าของที ่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้
ในที่ดิน สำเนา 1 ชุด 

2.3 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
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รับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย อาคาร (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน
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2.3 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

101¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



102 
 

2.4 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที ่ดิน (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด 

2.5 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ 
ลงนามแทน นิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด 

2.6 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด 

2.7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด 

2.8 แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
จำนวน 5 ชุด 

2.9 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ จำนวน 1 ชุด 

2.10 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็น อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด 

2.11 หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็น อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) จำนวน 1 ชุด 
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ลงนามแทน นิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็น
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ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด

2.7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด

2.8 แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
จำนวน 5 ชุด

2.9 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ จำนวน 1 ชุด

2.10 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็น อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด

2.11 หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็น อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) จำนวน 1 ชุด
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ค่าธรรมเนียม 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528   

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ข.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528   

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.2
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งานที่ให้บริการ 6. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ
แจ้ง คำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน   
45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
ไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลา 
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อม
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบ การขออนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย     
ทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
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งานที่ให้บริการ 6. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ
แจ้ง คำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน   
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ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อม
เอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบ การขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย     
ทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
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ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1) 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

1.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

 2.1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) จำนวน 1 ชุด
(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของ ที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน
4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
1.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนา 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)

2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
2.1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) จำนวน 1 ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง

จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของ ที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
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2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.6 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.7 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.8 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.11 รายการคำนวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื ่อเจ้าของอาคาร   
ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณ พร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณี อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
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2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.6 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.7 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

2.8 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.11 รายการคำนวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื ่อเจ้าของอาคาร   
ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณ พร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณี อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
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ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการคำนวณให้อาคารสามารถรับ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้  
ตามกฎกระทรวง  กำหนดการรับน้ำหนัก  ความต้านทาน  ความคงทนของ
อาคาร  และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่น สะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณ การออกแบบ 
โครงสร้าง จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.12 กรณีใช ้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ กำหนดในกฎกระทรวง     
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรอื ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกร ผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนาม จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ ควบคุมงาน) 

2.13 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับท ี ่  48            
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.14 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.15 หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของวิศวกรผู ้ควบคุม      
การก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน)  

ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการคำนวณให้อาคารสามารถรับ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้  
ตามกฎกระทรวง  กำหนดการรับน้ำหนัก  ความต้านทาน  ความคงทนของตามกฎกระทรวง  กำหนดการรับน้ำหนัก  ความต้านทาน  ความคงทนของตามกฎกระทรวง  ก
อาคาร  และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่น สะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณ การออกแบบ 
โครงสร้าง จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.12 กรณีใช ้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ กำหนดในกฎกระทรวง     
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรอื ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกร ผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนาม จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ ควบคุมงาน)

2.13 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับท ี ่  48            
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.14 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.15 หนังส ือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของวิศวกรผู ้ควบคุม      
การก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
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2.16 แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร      
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที ่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณี เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็น อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู ้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ จำนวน 1 ชุด สำเนา 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

2.22 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู ้ออกแบบระบบลิฟต์ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที ่ต้องยื ่นเพิ ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
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2.16 แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร      
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ตามกฎกระทรวงฉบั จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที ่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณี เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็น อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู ้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ จำนวน 1 ชุด สำเนา 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

2.22 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู ้ออกแบบระบบลิฟต์ จำนวน 1 ชุด (เอกสารที ่ต้องยื ่นเพิ ่มเติม
สำหรับกรณีที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
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ค่าธรรมเนียม 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ข.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.4
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งานที่ให้บริการ 7. การขออนุญาตเปลี ่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีเจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารซึ ่งไม่เป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือ
กิจการควบคุมการใช้ และ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง ประสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
  
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 25 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อม
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ  
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
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งานที่ให้บริการ 7. การขออนุญาตเปลี ่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรณีเจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารซึ ่งไม่เป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือ
กิจการควบคุมการใช้ และ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง ประสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 25 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อม
เอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ : 5 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน
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 4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตรวจ
พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตเปลี่ยนการ ใช้อาคาร (น.5) 
ระยะเวลาให้บริการ : 12 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 
3. แบบคำขออนุญาตเปลี ่ยนการใช้อาคาร  (แบบ ข.3) จำนวน     

1 ชุด 
4. สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร      

หรือผู้ครอบครอง อาคาร สำเนา 1 ชุด 
5. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด 
6. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่

อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารมาแล้ว) จำนวน 1 ชุด 

7. แผนผังบร ิเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน     
จำนวน 5 ชุด 

8. รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลง น้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้น กว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 
จำนวน 1 ชุด 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตรวจ
พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตเปลี่ยนการ ใช้อาคาร (น.5)
ระยะเวลาให้บริการ : 12 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
3. แบบคำขออนุญาตเปลี ่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) จำนวน     

1 ชุด
4. สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร      

หรือผู้ครอบครอง อาคาร สำเนา 1 ชุด
5. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด
6. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่

อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารมาแล้ว) จำนวน 1 ชุด

7. แผนผังบร ิเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน     
จำนวน 5 ชุด

8. รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลง น้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้น กว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม เปลี่ยนแปลง น้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้น กว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม เปลี่ยนแปลง น้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้
จำนวน 1 ชุด
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9. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ พร้อมสำเนา
หรือภาพถ่าย ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีล ักษณะขนาด อยู ่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)     
จำนวน 1 ชุด 
  
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ข.3 
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9. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ พร้อมสำเนา
หรือภาพถ่าย ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีล ักษณะขนาด อยู ่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)     
จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.3
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งานที่ให้บริการ 8. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคาร
อื่นหรือที่ สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจาก
อาคารอื ่นหรือที ่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้ร ับใบอนุญาตจาก        
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง คำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเป็น
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละ    
ไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื ่นขออนุญาตรื ้อถอนอาคาร พร้อม
เอกสาร 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบ การขออนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
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จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และพรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจ
พิจารณา แบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาต รื้อถอนอาคาร (น.1) 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 แบบคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ ขั้นตอน  วิธีการ  และสิ่งป้องกันวัสดุร่วง หล ่น ในการร ื ้ อถอน
อาคาร (กรณีที ่เป็นอาคาร มีลักษณะ ขนาด อยู ่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของ ที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
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ที่ดินต้องมีหนังสือ ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน สำเนา
จำนวน  1  ชุด  (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) จำนวน 1  ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.6 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน  (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) สำเนา 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

2.7 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจบัตรประชาชนและ
สำเนาทะเบียนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของ
อาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) สำเนา 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

2.8 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบและ ควบคุมงาน) 
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เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
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2.9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภท วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

2.10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ข.1 
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2.9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภท วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

2.10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.1
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งานที่ให้บริการ 9. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ ่งที่   
สร้างข้ึน เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถตามท่ีระบุไว้
ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื ่นดัดแปลง        
หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
นั ้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั ้นยังมีอยู ่ ทั ้งนี ้ ไม่ว่าจะมีการ โอนที่จอดรถ       
ที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 

 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
ทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ  

งานที่ให้บริการ 9. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ ่งที่   
สร้างข้ึน เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถตามท่ีระบุไว้
ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื ่นดัดแปลง        
หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
นั ้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั ้นยังมีอยู ่ ทั ้งนี ้ ไม่ว่าจะมีการ โอนที่จอดรถ       
ที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
ทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
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ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 

 4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจ
พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทาง  
เข้า - ออก ของรถ เพ่ือการอ่ืน (แบบ ข.4) จำนวน 1 ชุด 

2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ ทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า สำเนา 1 ชุด 

2.3 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาต ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด 

2.4 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที ่ดิน (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด 

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน) สำเนา 1 ชุด 
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ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจ

พิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ1. เอกสารยืนยันตั

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรั

2.1 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทาง  
เข้า - ออก ของรถ เพ่ือการอ่ืน (แบบ ข.4) จำนวน 1 ชุด

2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ ทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า สำเนา 1 ชุด

2.3 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาต ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด

2.4 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที ่ดิน (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน) สำเนา 1 ชุด
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2.6 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
ผู้ออกแบบ และคำนวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่    
จอดรถ) จำนวน 1 ชุด 

2.7 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ) จำนวน 1 ชุด 

2.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี
ที ่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู ่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด 

2.9 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี
ที่เป็น อาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด  

2.10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
จำนวน 5 ชุด 

2.11 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อเลขของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) จำนวน 
1 ชุด 

2.12 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลง อ า ค า ร ห รื อ
เคลื่อนย้าย อาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร จำนวน 1 ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2.6 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
ผู้ออกแบบ และคำนวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่    
จอดรถ) จำนวน 1 ชุด

2.7 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ) จำนวนจำนวนจ 1 ชุด

2.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี
ที ่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู ่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด

2.9 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณี
ที่เป็น อาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
จำนวน 1 ชุด 

2.10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
จำนวน 5 ชุด

2.11 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อเลขของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) จำนวน
1 ชุด

2.12 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอ า ค า ร ห รื อ
เคลื่อนย้าย อาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
- แบบ ข.4 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ข.4
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งานที่ให้บริการ 10. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตามมาตรา 39 ทวิ       
เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดเพื ่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู ้นั้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่า   
ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที ่ได้รับแจ้งคำสั่ ง
ดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 
ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า การก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ได้ยื่นไว้ 
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัต ิแห่งพระราชบัญญัต ิ น้ี 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้     
ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 

งานที่ให้บริการ 10. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตามมาตรา 39 ทวิ       
เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดเพื ่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู ้นั้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่า   
ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที ่ได้รับแจ้งคำสั่ ง
ดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 
ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า การก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ได้ยื่นไว้ 
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัต ิแห่งพระราชบัญญัต ินี้  
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้     
ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

121¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



122 
 

 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที่  สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือ แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

1.2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

2.1 แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร) 

2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของ ทีดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
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2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที่  สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน

4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือ แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม

2.1 แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของ ทีดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
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หนังสือยินยอม ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา จำนวน   
1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

2.3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

2.4 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรอื หนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

2.5 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) สำเนา จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

2.6 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

2.7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) จำนวน  
1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารใน ส่วนของผู้ออกแบบ) 

หนังสือยินยอม ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา จำนวน   
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หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
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ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

2.4 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรอื หนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
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2.7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต2.7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต2.7 หนังสือรั
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2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
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(เอกสารใน ส่วนของผู้ออกแบบ)
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2.9 หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร ควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

2.10 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิก ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร ที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.11 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ) 

2.12 รายการคำนวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื ่อเจ้าของอาคาร  
ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกร ผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่
ต้องมีการคำนวณให้อาคาร สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ 
ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที ่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั ่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว    พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณ การออกแบบ
โครงสร้าง จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)  

2.13 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดง ผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
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124 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



125 
 

สถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนาม จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.14 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับท ี ่  48            
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.15 แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.16 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
วิศวกร ผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ)) 

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด ( เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 
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2.16 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมของ
วิศวกร ผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ))

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
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(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
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2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื ่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน ส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ยธ.1 
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2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื ่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบ ยธ.1
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งานที่ให้บริการ 11. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู ้ใดจะรื ้อถอนอาคาร ที ่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ ่งอยู ่ห่างจาก
อาคารอื่น หรือ ที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่
ห่างจากอาคารอื่นหรือ ที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไม่ยื ่นคำขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการ แจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดเพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่ง
ให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง
ตาม มาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ 
ถ้าเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของ
อาคารที ่ ได ้ย ื ่นไว ้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ ถ ูกต้องตามบทบัญญัต ิแห่ง
พระราชบัญญัติน ี ้  กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ ท้องถิ ่นที ่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น         
มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 

งานที่ให้บริการ 11. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู ้ใดจะรื ้อถอนอาคาร ที ่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ ่งอยู ่ห่างจาก
อาคารอื่น หรือ ที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่
ห่างจากอาคารอื่นหรือ ที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไม่ยื ่นคำขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการ แจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดเพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งถิ่นมีอำนาจสั่งถิ่นมีอำนาจสั่
ให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง
ตาม มาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ 
ถ้าเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของ
อาคารที ่ ได ้ย ื ่นไว ้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถ ูกต้องตามบทบัญญัต ิแห่ง
พระราชบัญญัติน ี ้  กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ ท้องถิ ่นที ่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น        
มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน 
และพิจารณา รับรองการแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
ระยะเวลาให้บริการ : 12 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 2.1 แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
และ กรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อ
ถอนอาคาร) 
 2.2 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกัน
วัสดุหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท
วิชาชีพควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน 
และพิจารณา รับรองการแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
ระยะเวลาให้บริการ : 12 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรายการเอกสารหลั
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
และ กรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อ
ถอนอาคาร)

2.2 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกัน
วัสดุหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท
วิชาชีพควบคุม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
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 2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดนิลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที ่ดินให้รื ้อถอนอาคารในที่ดิน สำเนา 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 
 2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้แจ้งรื ้อถอน
อาคาร) 

2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

2.6 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน  (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
 2.7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.8 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการร้ือ
ถอน พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที ่ต้องมีว ิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดนิลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที ่ดินให้รื ้อถอนอาคารในที่ดิน สำเนา 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)

2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
หรือ ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้แจ้งรื ้อถอน
อาคาร)

2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจ
บ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)

2.6 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน  (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)

2.7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

2.8 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการร้ือ
ถอน พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที ่ต้องมีว ิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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2.9 แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู ้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที ่  10  (พ.ศ.2528) จำนวน      
1  ชุด  (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบ ทร.11 
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ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู ้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที ่  10  (พ.ศ.2528) จำนวน      
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- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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งานที่ให้บริการ 12. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู ้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ย ื ่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ 
เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดเพื ่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู ้น้ั น
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่า  
ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบไุว้
ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่งให้ ผู้แจ้งมาดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที ่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ออก ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื ่นที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 
39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 

งานที่ให้บริการ 12. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู ้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ย ื ่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ 
เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดเพื ่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู ้น้ั น
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่า  
ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบไุว้
ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่งให้ ผู้แจ้งมาดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที ่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ออก ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื ่นที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 
39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน
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 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือ แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
 1.2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 

2.2 ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 
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2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื ่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน

4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือ แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

2.2 ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
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2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) จำนวน  1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลง อาคาร) 

2.6 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) สำเนา จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร) 

2.7 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

2.8 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) จำนวน   
1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนา 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)

2.4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผั
อุตสาหกรรม) จำนวน  1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)

2.5 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
ในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลง อาคาร)

2.6 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) สำเนา จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

2.7 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)

2.8 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) จำนวน   
1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

2.9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

133¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



134 
 

2.10 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี วิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

2.11 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

2.12 แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.13 รายการคำนวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อ
อาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกร ผู้คำนวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมี
การคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   
พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณการออกแบบโครงสร้าง 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.14 กรณีใช ้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที ่กำหนดในกฎกระทรวง      
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดง ผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
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2.10 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี วิศวกรควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

2.11 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

2.12 แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

2.13 รายการคำนวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อ
อาคาร สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกร ผู้คำนวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมี
การคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   
พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณการออกแบบโครงสร้าง 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

2.14 กรณีใช ้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที ่กำหนดในกฎกระทรวง      
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดง ผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
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โดยสถาบันที่เชื่อถือได้  วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนาม จำนวน 1 
ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.15 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับท ี ่  48           
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก 
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรอง อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ) 

2.16 แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของ อ า ค า ร ต า ม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณีที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
วิศวกรผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิว ิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ)) 

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม สำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ)) 

โดยสถาบันที่เชื่อถือได้  วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนาม จำนวน 1 
ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

2.15 กรณีอาคารท ี ่ เข ้าข ่ายตามกฎกระทรวงฉบ ับท ี ่  48           
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก 
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรอง อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)

2.16 แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของ อ า ค า ร ต า ม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสำหรับกรณีที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ))

2.17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมของ
วิศวกรผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิว ิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ))

2.18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม สำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

2.19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
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2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน ส่วนของผู้ออกแบบ)) 

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ)) 

2.22 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ)) 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบแจ้งดัดแปลงอาคาร 
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2.20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

2.21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบค ุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ))

2.22 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ ผู้ออกแบบ))

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบแจ้งดัดแปลงอาคาร
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งานที่ให้บริการ 13. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู ้ใดจะเคลื ่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื ่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงาน ท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ 
เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนิน การแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู ้นั้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการ ประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื ่นที่
เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 
39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 

งานที่ให้บริการ 13. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู ้ใดจะเคลื ่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื ่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงาน ท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ 
เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนิน การแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู ้นั้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการ ประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่ ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื ่นที่
เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 
39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน
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 2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน 
 3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เร ื ่องเขต ปลอดภ ัยในการเด ินอากาศ            
เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน 
 4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือ แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
 1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 2.1 แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กำหนดกรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด 

2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของ ที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้แจ้ง ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
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2. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 2 วัน

3. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทำผังบริเวณแผนที ่ สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เร ื ่องเขต ปลอดภ ัยในการเด ินอากาศ           
เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
ระยะเวลาให้บริการ : 7 วัน

4. การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือ แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
ระยะเวลาให้บริการ : 35 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กำหนดกรอกข้อความให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

2.2 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของ ที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
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หนังสือยินยอม ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง อาคารในที่ดิน สำเนา จำนวน  
1 ชุด 

2.3 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียน
บ้านหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 

2.4 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที ่ดิน (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด 

2.5 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน) จำนวน 1 ชุด 

2.6 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด 

2.7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด 

2.8 แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
จำนวน 1 ชุด 

2.9 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ จำนวน 1 ชุด 

2.10 หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
จำนวน 1 ชุด 

หนังสือยินยอม ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง อาคารในที่ดิน สำเนา จำนวน
1 ชุด

2.3 กรณีที่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียน
บ้านหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

2.4 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที ่ดิน (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด

2.5 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน) จำนวน 1 ชุด

2.6 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด

2.7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน 1 ชุด

2.8 แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
จำนวน 1 ชุด

2.9 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ จำนวน 1 ชุด

2.10 หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
จำนวน 1 ชุด
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2.11 หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) จำนวน 1 ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 
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งานที่ให้บริการ 14. การแจ้งขุดดิน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1 การดำเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่ 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ใช้บังคับ ได้แก่ 

1) เทศบาล 
2) กรุงเทพมหานคร 
3) เมืองพัทยา 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ

จัดตั้งขึน้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
7) ท้องที่ซึ ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ

การขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขต
ควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

1.2 การดำเน ินการขุดด ินเข ้าล ักษณะตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการขุดดินโดยมี    
ความลึกจากระดับ พื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กำหนด โดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทำที่
ขัดหรือแย้ง กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

งานที่ให้บริการ 14. การแจ้งขุดดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วน ดังนี้

1.1 การดำเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่ 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ใช้บังคับ ได้แก่

1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ

จัดตั้งขึน้ จัดตั้งขึน้ จัดตั้งขึ้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ

การขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขต
ควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)

1.2 การดำเน ินการขุดด ินเข ้าล ักษณะตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการขุดดินโดยมี    
ความลึกจากระดับ พื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กำหนด โดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทำที่
ขัดหรือแย้ง กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
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การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น กำหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้ รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร : ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่
กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูล 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 วัน 
 3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ : เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
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การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น กำหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้ รับแจ้งที่ถูกต้อง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร : ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่
กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)
ระยะเวลาให้บริการ : 5 วันระยะเวลาให้บริการ : 5 วันระยะเวลาให้บริการ : 5 วั

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ : เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะดำเนินการขุดดิน จำนวน 1 ชุด 
2.2 แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง จำนวน 1 ชุด 
2.3 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 1 ชุด 
2.4 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า สำเนา 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ทำการขุดดินใน
ที่ดิน) 

2.5 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดิน จำนวน  
1 ชุด 

2.6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น จำนวน   
1 ชุด 

2.7 รายการคำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความ
ลึกเกิน 20 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะดำเนินการขุดดิน จำนวน 1 ชุด
2.2 แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง จำนวน 1 ชุด
2.3 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 1 ชุด
2.4 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า สำเนา 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ทำการขุดดินใน
ที่ดิน)

2.5 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดิน จำนวน 
1 ชุด

2.6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น จำนวน   
1 ชุด

2.7 รายการคำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความ
ลึกเกิน 20 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด
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2.8 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
จำนวน 1 ชุด (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

2.9 ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่
ปากบ่อดิน เกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ (ฉบับละ) 500 บาท 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- แบบการแจ้งขุดดิน 
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2.8 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
จำนวน 1 ชุด (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)

2.9 ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่
ปากบ่อดิน เกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ (ฉบับละ) 500 บาท

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบการแจ้งขุดดิน
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งานที่ให้บริการ 15. การแจ้งถมดิน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
1. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1 การดำเนินการถมดินนั้น จะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินบังคับ ได้แก่ 

1) เทศบาล 
2) กรุงเทพมหานคร 
3) เมืองพัทยา 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุม อาคาร 
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ ในเขต
ควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

1.2 การดำเน ินการถมดินเข ้าล ักษณะตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความ
สูงของเนินดิน เกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน   
2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นประกาศ
กำหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

งานที่ให้บริการ 15. การแจ้งถมดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วน ดังนี้

1.1 การดำเนินการถมดินนั้น จะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินบังคับ ได้แก่

1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งโดยเฉพาะจัดตั้งโดยเฉพาะจัดตั้

ขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุม อาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคัท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคัท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ บใช้บังคับใช้บังคั พระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ ในเขต
ควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)

1.2 การดำเน ินการถมดินเข ้าล ักษณะตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท
สูงของเนินดิน เกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน   
2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นประกาศ
กำหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
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การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง
ให้การแจ้งเป็นอันสิ ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน 
 1. การตรวจสอบเอกสาร : ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่
กำหนดให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูล 
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 

 2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
ระยะเวลาให้บริการ : 5 วัน 

 3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ : เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 

ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
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การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่
ให้การแจ้งเป็นอันสิ ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน

1. การตรวจสอบเอกสาร : ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่
กำหนดให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

2. การพิจารณา : เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)
ระยะเวลาให้บริการ : 5 วัน

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ : เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ : 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
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 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
 1.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.1 แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดำเนินการถมดิน    จำนวน 1 ชุด
2.2 แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง จำนวน 1 ชุด 
2.3 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 1 ชุด 
2.4 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า สำเนา จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ทำการถม
ดินในที่ดิน) 

2.5 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน จำนวน 
1 ชุด 

2.6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น จำนวน   
1 ชุด 

2.7 รายการคำนวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียว กันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั ้งแต่       
2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับ
สามัญวิศวกร กรณีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
เกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

1.2 หนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

2.1 แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดำเนินการถมดิน    จำนวน 1 ชุด
2.2 แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง จำนวน 1 ชุด
2.3 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 1 ชุด
2.4 โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า สำเนา จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ทำการถม
ดินในที่ดิน)

2.5 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน จำนวน
1 ชุด

2.6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น จำนวน   
1 ชุด

2.7 รายการคำนวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียว กันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั ้งแต่       
2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับ
สามัญวิศวกร กรณีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
เกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 
จำนวน 1 ชุด
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2.8 ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่    
2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 ชุด 

2.9 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน จำนวน 1 ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ (ฉบับละ) 500 บาท 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

- การแจ้งถมดิน 
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2.8 ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่   
2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 ชุด

2.9 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ (ฉบับละ) 500 บาท

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- การแจ้งถมดิน
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     
ภารกิจ 
 ติดต่อเรื่อง 
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
  ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน 

 ใบอนุญาตการควบคุมการเก็บ การขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
     มูลฝอย 

  ใบอนุญาตเร่ขาย/การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 
 
 หลักฐานที่นำไปแสดง 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ 

(ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ  /ผู้ถือใบอนุญาต) 
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ /สถานที่

จำหน่ายหรือสะสมอาหาร 
4. ใบอนุญาตเดิมที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีขอต่อใบอนุญาต) 
5. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตเร่ขาย และรูปถ่าย

ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป /การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

6. อ่ืน ๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ
 ติดต่อเรื่อง

 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
 ใบอนุญาตการควบคุมการเก็บ การขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
     มูลฝอย
 ใบอนุญาตเร่ขาย/การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

 หลักฐานที่นำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ

(ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ  /ผู้ถือใบอนุญาต)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ /สถานที่

จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
4. ใบอนุญาตเดิมที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีขอต่อใบอนุญาต)
5. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตเร่ขาย และรูปถ่าย

ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป /การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

6. อ่ืน ๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
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 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต 
1. ยื ่นคำร้องพร ้อมสำเนาเอกสารหลักฐานในการยื ่นขอรับ

ใบอนุญาตที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะพง 

2. ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติให้

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข เสนอความเห็นต่อพนักงานท้องถิ่นใน

การออกใบอนุญาต 
5. เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้ 

 ระยะเวลาการยื่นคำขอมีใบอนุญาต 
1. ยื ่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนเปิดดำเนิน

กิจการ 
2. ในกรณีต่อใบอนุญาต ให้ยื ่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน   

30 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
3. ในกรณีหนังส ือร ับรองการแจ้ง ให้มาชำระค่าธรรมเนียม

ประจำปี ภายใน 30 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้งในปี
ถัดไปทุกปี 

4. การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน           
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 

 
 รับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน 

1. พบเหตุเดือดร้อนรำคาญที ่เกี ่ยวกับกลิ ่น เสียง ฝุ ่นละออง 
รบกวนจากผู้ประกอบการ 

 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
1. ยื ่นคำร้องพร ้อมสำเนาเอกสารหลักฐานในการยื ่นขอรับ

ใบอนุญาตที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะพง

2. ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติให้

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข เสนอความเห็นต่อพนักงานท้องถิ่นใน

การออกใบอนุญาต
5. เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้

 ระยะเวลาการยื่นคำขอมีใบอนุญาต
1. ยื ่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนเปิดดำเนิน

กิจการ
2. ในกรณีต่อใบอนุญาต ให้ยื ่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน   

30 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
3. ในกรณีหนังส ือร ับรองการแจ้ง ให้มาชำระค่าธรรมเนียม

ประจำปี ภายใน 30 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้งในปี
ถัดไปทุกปี

4. การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน           
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

 รับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน
1. พบเหตุเดือดร้อนรำคาญที ่เกี ่ยวกับกลิ ่น เสียง ฝุ ่นละออง 

รบกวนจากผู้ประกอบการ
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2. ท่อระบายน้ำอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น 
3. พบขยะตกค้าง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แจ้งเหตุของท่านได้ที ่ 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  
      038-664053 ต่อ 301 
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3. พบขยะตกค้าง

แจ้งเหตุของท่านได้ที ่
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
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กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     
ภารกิจ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 แห่ง  
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตะพง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จำนวน  4  
ศูนย์  คือ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 

ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  มาตรา 4 และ มาตรา  18 โรงเรียนอนุบาลตะพงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง  4  ศูนย์ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะพง  ได้จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก  
ให้ได้รับการพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  
อารมณ์ จ ิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป   
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กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 แห่ง  
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตะพง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จำนวน  4  
ศูนย์  คือ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง

ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  มาตรา 4 และ มาตรา  18 โรงเรียนอนุบาลตะพงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง  4  ศูนย์ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะพง  ได้จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก  
ให้ไดร้ับการพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  
อารมณ์ จ ิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  
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งานที่ให้บริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  (ถ้ามี)  ในการยื่นคำขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 

การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา
ปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์ (โรงเรียน
อนุบาลตะพง) และจะรับเด็กที่มีอายุตั ้งแต่  2 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี  11  
เดือน 29 วัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  
หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่ได้  แต่หากกรณีที่มีเด็กมา
สมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที ่กำหนดให้ใช้ว ิธ ีการจับฉลากหรือการวัด
ความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาก่อนประถมศึกษา  และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษา  ปิดไว้  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบ  ภายในเดือน
พฤษภาคม  ก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน  1  ปี 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครเด็กให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์  ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 
 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

งานที่ให้บริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  (ถ้ามี)  ในการยื่นคำขอ  และในการพิจารณาอนุญาต

การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา
ปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์ (โรงเรียน
อนุบาลตะพง) และจะรับเด็กที่มีอายุตั ้งแต่  2 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี  11  
เดือน 29 วัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  
หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่ได้  แต่หากกรณีที่มีเด็กมา
สมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที ่กำหนดให้ใช้ว ิธ ีการจับฉลากหรือการวัด
ความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาก่อนประถมศึกษา  และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษา  ปิดไว้  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบ  ภายในเดือน
พฤษภาคม  ก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน  1  ปี

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครเด็กให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์  ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

ขั้นตอน  ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ระยะเวลาในการดำเนินการรวม  :  10  นาที 
 1. การตรวจสอบเอกสาร  ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร
เพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด 
ระยะเวลาให้บริการ  :  5  นาที 
.    2. การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
ระยะเวลาให้บริการ  :  5  นาที 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ (บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง ของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1  ฉบับ  
สำเนา  1  ฉบับ  (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง) 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ) จำนวน 1  ฉบับ  สำเนา  1  ฉบับ 
4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาท่ีกำหนด  จำนวน  2  รูป 
5. กรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 
 5.1 หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ 
ในลักษณะเดียวกัน 
 5.2 หากไม่มีเอกสารตาม 5.1 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทำ
บัญชีแจ้งประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด 
ค่าธรรมเนียม 
 - ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ระยะเวลาในการดำเนินการรวม  :  10  นาที
1. การตรวจสอบเอกสาร  ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร

เพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
ระยะเวลาให้บริการ  :  5  นาที
.   2. การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน
ระยะเวลาให้บริการ  :  5  นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ (บิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง ของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1  ฉบับ 
สำเนา  1  ฉบับ  (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ) จำนวน 1  ฉบับ  สำเนา  1  ฉบับ
4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษาท่ีกำหนด  จำนวน  2  รูป
5. กรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน

5.1 หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
ในลักษณะเดียวกัน

5.2 หากไม่มีเอกสารตาม 5.1 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทำ
บัญชีแจ้งบัญชีแจ้งบัญชีแจ้ ประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด
ค่าธรรมเนียม

- ไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
1. นางวันเพ็ญ วชิระนันทกุล                        
หมายเลขโทรศัพท์  086-8218638 
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ.1)  ปฏิบัติหน้าที่ 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพง 
2. นางเกศินี หอมระรื่น                        
หมายเลขโทรศัพท์  099-0687558 
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ. 1)  รักษาการในตำแหน่ง 
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก 
3. นางสุนันท์ ศรีราธารา                        
หมายเลขโทรศัพท์  086-8190389 
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ.1)  รักษาการในตำแหน่ง 
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 
4. นางสาวกชกร    กลักย้อม                        
หมายเลขโทรศัพท์  094-6767157 
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ. 1)  รักษาการในตำแหน่ง 
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 
5. นางสุพร   ทองหล่อ                        
หมายเลขโทรศัพท์  088-1998547 
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ. 1)  รักษาการในตำแหน่ง 
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 
6. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
หมายเลขโทรศัพท์  038 – 664053  ตอ่  204 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
1. นางวันเพ็ญ วชิระนันทกุล                    
หมายเลขโทรศัพท์  086-8218638
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ.1)  ปฏิบัติหน้าที่
              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพง
2. นางเกศินี หอมระรื่น                    
หมายเลขโทรศัพท์  099-0687558
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ. 1)  รักษาการในตำแหน่ง
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก
3. นางสุนันท์ ศรีราธารา                    
หมายเลขโทรศัพท์  086-8190389
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ.1)  รักษาการในตำแหน่ง
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา
4. นางสาวกชกร    กลักย้อม                    
หมายเลขโทรศัพท์  094-6767157
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ. 1)  รักษาการในตำแหน่ง
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงหัวหน้าศูนย์พั
5. นางสุพร  ทองหล่อ                    
หมายเลขโทรศัพท์  088-1998547
ตำแหน่ง :  ครู  (ค.ศ. 1)  รักษาการในตำแหน่ง
              หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง
6. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์  038 – 664053  ตอ่  204
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กองสวัสดิการสังคม 
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กองสวัสดิการสังคม
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กองสวัสดิการสังคม 
 
• เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
 3. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ไม่เป็นผู ้ท ี ่ได ้ร ับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื ่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับ
เงินบำนาญ เบี ้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื ่นใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
ได้รับเงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผู้สูงอายุที่จะมีอายุ
ครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่
เดือน มกราคม ถึง กันยายน ในปีงบประมาณถัดไป โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม
• เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
3. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู ้ท ี ่ได ้ร ับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื ่นใดจาก

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับ
เงินบำนาญ เบี ้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื ่นใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
ได้รับเงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผู้สูงอายุที่จะมีอายุ
ครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่
เดือน มกราคม ถึง กันยายน ในปีงบประมาณถัดไป โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป
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หลักฐานที่นำไปแสดง 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา 
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา 
ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบ
อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสาร 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ
อำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160

หลักฐานที่นำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของ

รัฐพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบ
อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ

อำนาจ จำนวน 1 ชุด
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2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
หลักฐานที่นำไปแสดง 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 2. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
 ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำ
หนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ยื่นคำขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน พร้อมแนบเอกสาร 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ
อำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 
 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ

มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หลักฐานที่นำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ

รัฐพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำ

หนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ยื่นคำขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน พร้อมแนบเอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ

อำนาจ จำนวน 1 ชุด
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3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
 3. เป็นผู้ที่แพทย์ได้ให้การรับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว 
 
หลักฐานที่นำไปแสดง 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา 
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา 
 ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำ
หนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสาร 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ
อำนาจ จำนวน 1 ชุด 
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3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
3. เป็นผู้ที่แพทย์ได้ให้การรับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว

หลักฐานที่นำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ

รัฐพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา
ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำ

หนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจรัฐพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจรั จำนวน 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจของผู้รับมอบอ จำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ

อำนาจ จำนวน 1 ชุด

162 ¤Ù‹Á×Í§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅµÐ¾§



163 
 

4. การช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
ดำเนินการโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
มีคุณสมบตัิดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
 3. เป็นผู ้ยากไร้ ผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ หรือผู ้ติดเชื ้อ ที ่ได้รับความ
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ 
 
หลักฐานที่นำไปแสดง 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 3. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมสำเนา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลข
โทรศัพท์ 038664053 ตอ่ 109 
 
 
 
 

4. การช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ดำเนินการโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีคุณสมบตัิดังนี้มีคุณสมบตัิดังนี้มีคุณสมบั
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
3. เป็นผู ้ยากไร้ ผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ หรือผู ้ติดเชื ้อ ที ่ได้รับความ

เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

หลักฐานที่นำไปแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ

รัฐพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา 1 ชุด
4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมสำเนา (ถ้ามี) 1 ชุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลข

โทรศัพท์ 038664053 ตอ่ 109
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ภาคผนวก
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