
 ๑  
 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  รับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :     องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง    :      กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน       : รับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน 

 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :         องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. ประเภทของงานบริการ   :    กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
 

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง    :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

      1) กฎหมายและกฎกระทรวงอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
      2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2540 

 
6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 

  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  

 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1    วัน 
 

9. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] รับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน  

 
11. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๒  
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม    ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าร้องการร้องเรียน 
 

19. หมายเหตุ     - 
 
 
 
 



 ๓  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :  งานสารบรรณ (การโต้ตอบเอกสาร/งานรับรองเอกสาร) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : งานสารบรรณ (การโต้ตอบเอกสาร , งานรับรองเอกสาร) 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
  

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

      1) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเรื่องการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 
  

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  

1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ .ศ . 2540 
2) มาตรการ วิธีปฏิบัติและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ  

พ .ศ . 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
3) หนังสือส่ังการ และหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติ ความร่วมมือต่าง ๆขอ  

  
  ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3 ช่ัวโมง 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  0  
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] งานสารบรรณ  

   (การโต้ตอบเอกสาร , งานรับรองเอกสาร)  



 ๔  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
- รับเรื่องหนังสือจากประชาชน และหน่วยงานในภาครัฐ (๑๐ นาที) 
- ค้นคว้า /พิมพ์หนังสือ/ส าเนาเอกสาร/ประสานอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และน าเสนอ  

ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม (๑ ช่ัวโมง) 
- แจ้งประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ  (๓๐ นาที) 

 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖.  ค่าธรรมเนียม  ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗.  ช่องทางการร้องเรียน 
       1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300) 



 ๕  
 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  : ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1.1 รับเรื่องหนังสือจากประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ 
1.2 ค้นคว้าเรื่องเดิม จากส าเนาหรือส าเนาคู่ฉบับท่ีมี 
1.3 ศึกษาแนวทางหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ 

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
๑.๔  ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์ ทาน ตรวจ และน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
๑.๕  ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐทราบ  

พร้อมส าเนาหนังสือ(แล้วแต่กรณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  -  
       ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  - วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  - 
  

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 
    ผู้ป่วยเอดส์   
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๗  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 



 ๘  
 

คู่มือส าหรับประชาชน    :    การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ  

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง    :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

        1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น 
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 25 นาที 
 
๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -   
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -   
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -   
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ  

 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๙  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
       1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 
 



 ๑๐  
 

คู่มือส าหรับประชาชน  : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

       
1) 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๒ 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30นาที 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน]  

    การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๑๑  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0 - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 
 



 ๑๒  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :   การขอรับเงินช่วยพิเศษ  
(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

1) ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535 โดยอนุโลม 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่าย 
 เงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535 โดยอนุโลม  
     ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15   วันท าการ 

 
๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  - 
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  - 
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับเงินช่วยพิเศษ  

     (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 



 ๑๓  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

1๕.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

1๕.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม           ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ     - 
 
 



 ๑๔  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับ 
    บ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :   กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   :   การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จ 

    พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๓. ประเภทของงานบริการ  :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ   :  อนุมัติ  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ - วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด   -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน    [ส าเนาคู่มือประชาชน]  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ า 

       ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 



 ๑๕  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0 - 
 

๑๔.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม          ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก   ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 



 ๑๖  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :   การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของ 
     ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    :    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง    :    กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :   การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ   :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุมัติ  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  : 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    -  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ -  วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  
 

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   ส าเนาคู่มือประชาชน  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ    -    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ โทร. ๐ ๕๓๓๖ ๙๐๔๖  

                              ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ - เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 

หมายเหตุ - 



 ๑๗  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหนจ็ปกติของลูกจา้งประจ า  เปน็สทิธิประโยชนท์ีจ่่ายให้แกลู่กจา้งประจ าที่

ออกจากงานโดยต้องมีระยะเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง 
(16) และกรณีท างานเปน็ลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กรณีบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ าผู้มีสทิธิรับบ าเหนจ็ปกติโดยมีเวลาท างานต้ังแต่ 25 ปีบริบูรณ์ข้ึน 
ไปจะขอรับบ าเหนจ็รายเดือนแทนบ าเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มต้ังแต่วันที่ลกูจา้งประจ าออกจากงาน
จนถึงแก่ความตาย 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยาจะแจ้งผลการพจิารณาให้
ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พจิารณาแล้วเสรจ็ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข / 
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้รับค าขอ และผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝา่ย และรายการเอกสาร / หลกัฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยืน่ค าขอด าเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนนิการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผู้ย่ืนค าขอจะ 
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการ 
เอกสารหลักฐานแลว้ว่ามคีวามครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิย่ืนเรื่องขอรับบ าเหน็จ
ปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนพร้อมเอกสาร 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัดและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนจอง
เอกสารหลักฐาน 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(หน่วยงานรับ 
ผิดชอบคือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สังกัด) 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(หน่วยงานรับ 
ผิดชอบคือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สังกัด) 

3) การพิจารณา 
 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติ 
/บ าเหน็จรายเดือนโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้างประจ าต่อไป 

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(หน่วยงานรับ 
ผิดชอบคือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สังกัด) 



 ๑๘  
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบค าขอรับ
บ าเหน็จปกติ
หรือบ าเหน็จ 
รายเดือนลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบค าขอ 
รับบ าเหน็จปกติหรือ
บ าเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม    ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   โทร.0-5336-9049 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ   (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 

 
๑๙.  หมายเหตุ  - 

 
 
 
 



 ๑๙  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :  การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน     :   การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท  

     (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ  :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุมัติ  

  ๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ัวไป 
  

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    -  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ -    วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ   จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  -  
   จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
   จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบ าเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ  
(กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  
  

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๒๐  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 
 



 ๒๑  
 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ า 
    หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 

แก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :   กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน      :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
  อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๓. ประเภทของงานบริการ  :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ   :   อนุมัติ  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง    :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 
 

๖. ระดับผลกระทบ  : บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    -  วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 

๑๐. ช่ืออ้างอิงของคูม่ือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจา้ง 
ประจ าหรือลูกจา้งชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนา้ที่)  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 



 ๒๒  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   - 
 

๑๔.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
 



 ๒๓  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง 
    ชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :   กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน    :    การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวของ  

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๓. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :   อนุมัติ  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 

 

๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :   ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  - วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  
 

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ า 
    หรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๒๔  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม - 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 
 
 



 ๒๕  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :   กระทรวงมหาดไทย 
 
๑.  ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน     :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ  :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุมัติ  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :    ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   -  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ - วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน]   การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 

    ของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๒๖  
 

๑๓.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม    ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗.  ช่องทางการร้องเรียน 
        1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙.  หมายเหตุ  - 
 
 
 
 
 



 ๒๗  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง :   กระทรวงพลังงาน 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
  

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่น
แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

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

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยว 
 กับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 2556
 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 

 
๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   ส าเนาคู่มือประชาชน  



 ๒๘  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บรกิาร  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน   ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์   

อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง/เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 /  ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามท่ีได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ย่ืนค าขอโอนใบอนุญาตตาม
แบบ ธพ. พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วน 
 

หมายเหตุ   ::  ๑.  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/ เพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน 
   ผู้รับค าขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม 
   ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ 
   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนค าขอจะด าเนิน 
 การแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ 
 เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
๔. ทั้งน้ีจะมีการแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง 
 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึง 
 ตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
 จ ากัดก าหนด 
 

๕. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลาให ้
บริการ 

ส่วนงาน 
/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

 
หมาย 
เหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร  ตามรายการเอกสารหลักฐานที่
ก าหนดและส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน 
ท าการ 

กรมธุรกิจพลังงาน - 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ 

27 วัน 
ท าการ 

ส านักความปลอดภัย 
ธุรกิจน้ ามัน 

- 

3) การลงนาม/คณะ 
กรรมการ มีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน 
ท าการ 

ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วันท าการ 
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๖. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๗. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ 
เอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ออก 

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา /  
รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา /  
รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ 
ไม่เกิน 6 เดือน / รับรอง 
ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู ้

ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ (แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจ 
พลังงาน 

1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

2) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/รับรองส าเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ) 

3) ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน
ของผู้รับโอนใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการ (เดิม) 

ส านักความ 
ปลอดภัย 

ธุรกิจน้ ามัน 

0 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5) ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด 
ชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

6) อื่นๆ (ถ้าม)ี - 0 0 ชุด - 
 



 ๓๐  
 

๘. ค่าธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  ค่าธรรมเนียม 200  บาท 

หมายเหตุ - 
 

๙. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

อาคารบี ช้ัน 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2794 4715 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์  อาคารบี ช้ัน 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง/เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2794 4111 
หมายเหต-ุ 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

๑๐. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบ

กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ สถานท่ียื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑๑. หมายเหตุ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน 
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล 
ธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง    :    กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   :   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน     :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๓. ประเภทของงานบริการ   :    กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ    :   จดทะเบียน  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8)พ.ศ.2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนาย

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
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๖. ระดับผลกระทบ    :   บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ     :   ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  - 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   ส าเนาคู่มือประชาชน  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ   กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร  โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945    
     (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ใน 
     พ้ืนที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน  ณ  ส านักงานเขตน้ัน)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่ 
     เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ  จังหวัดอื่นติดต่อ   
(1) ส านักงานเทศบาล  โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยหล่อ   โทรศัพท์ : 053-369049  
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล 
     หรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรอืเมืองพัทยาน้ัน)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา    
    08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
 มาตรา 11) 
2.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจด 

ทะเบียนแทนก็ได้ 
๓. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน 

และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 



 ๓๓  
 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 

หมายเหตุ  ::  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน 
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/ หรือมี 
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ 
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม  โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/ หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและ 
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น 
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
๔. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ที่ 
 

ประเภทขั้นตอน 
 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วย 
งาน ที่รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที - - 
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที - - 
3) การพิจารณา 

 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/คณะ 
กรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค าขอ 

10 นาที - - 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
 

๕. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๖. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 



 ๓๔  
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้ 
เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธ์ิ
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้ 
เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

7) ส าเนาหนงัสืออนุญาตหรือหนังสือรับ 
รองให้เป็นผูจ้ าหน่ายหรือให้เช่าสนิค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิข์องสินค้าท่ี
ขายหรือให้เช่าหรือส าเนาใบเสร็จรับเงนิ
ตามประมวลรษัฎากรหรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ 
พาณิชยกิจการขาย
หรือให้เช่าแผน่ซดี ี
แถบบันทึกวดีิทัศน ์
แผ่นวีดิทัศน์ดวีีดีหรือ 
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะท่ีเกี่ยว 
กับการบันเทิง) 

8) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจรงิของแหล่งที่มา
ของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวน
เงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท า
บันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดง
หลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้า 
อัญมณีหรือเครื่อง 
ประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 



 ๓๕  
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)     ค่าธรรมเนียม   50   บาท 

หมายเหตุ    - 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)     ค่าธรรมเนียม   30    บาท 

หมายเหตุ   - 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ร้องเรียนณช่องทางท่ียื่นค าขอ 

หมายเหตุ      - 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ      (0-2547-4446-7 ) 
3) ช่องทางการร้องเรียน    โทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ       - 
4) ช่องทางการร้องเรียน      เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ          - 
5) ช่องทางการร้องเรียน      ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ     (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
                 www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร     - 
 

๑๙. หมายเหตุ     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 
พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :   กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน    :  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  

    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๓. ประเภทของงานบริการ    :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  จดทะเบียน  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  

พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2555   
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

  
๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 



 ๓๗  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ -   นาที 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   ส าเนาคู่มือประชาชน  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
     1) สถานที่ให้บรกิาร  กรุงเทพมหานครติดต่อ   

(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต (สถานประกอบการแห่งใหญ่ 
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ  ส านักงานเขตน้ัน) / ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  -  

     2) สถานที่ให้บรกิาร   จังหวัดอื่นติดต่อ  
(1) ส านักงานเทศบาล     โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    โทรศัพท์ : 053-369049  
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154  (สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาน้ัน) /ติดต่อด้วยตนเอง   
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  -  

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑.ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจด 
ทะเบียนแทนก็ได้ 



 ๓๘  
 

3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ  ::  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน  
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ม 
เติม  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
๑๓.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที - - 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ /จัดเตรียมใบส าคัญการจด
ทะเบียน /หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/คณะ 
กรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค าขอ 

10 นาที - - 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม    60   นาที 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ 
เอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการ 
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน 
ทุกคนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 



 ๓๙  
 

ที่ 
รายการ 
เอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน 

กรมการ 
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน 
ทุกคนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือหรือสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วน 
สามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการร่วม
ค้า 

- 1 0 ฉบับ - 

3) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ัง
ส านักงานแห่งใหญ่ 

- 1 0 ฉบับ - 

4) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ 
ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน ผู้ขอเลขที่
บ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธ์ิ
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ - 

5) แผนที่แสดงที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และ
สถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

6) หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 10 
บาท (ถ้าม)ี 

- 1 0 ฉบับ - 

7) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบ
อ านาจ(ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

8) ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให้เป็นผูจ้ าหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของ
สินค้าท่ีขายหรือให้เช่าหรือส าเนาใบ 
เสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ 
พาณิชยกิจการขาย
หรือให้เช่าแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยว 
กับการบันเทิง) 



 ๔๐  
 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

9) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจรงิของแหล่ง 
ที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้า 
หน้าท่ี เพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวน
เงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้า 
อัญมณีหรือเครื่อง 
ประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

10) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบ
อาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับ
ผิดหรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้า 
อัญมณีหรือเครื่อง 
ประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

11) หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลห้างหุ้น 
ส่วนจ ากัดบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดแล้วแต่กรณี) 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 

1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีเป็น 
กิจการร่วมค้า) 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)   ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนณช่องทางท่ียื่นค าขอ 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน    ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ   (0-2547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียน   โทรศัพท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ    - 

4) ช่องทางการร้องเรียน   เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ    - 



 ๔๑  
 

5) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร      - 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
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คู่มือส าหรับประชาชน   : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
    ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจด 
    ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  : กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. 

   ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน   : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๓. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์ 
3) พ.ศ. 2555   
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
๔   (ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
     และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
๕) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
๖) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ 
     บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
๘)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ 
     บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
๙)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)  
      พ.ศ. 2553 
1๐)  พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
11) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 
 

๖. ระดับผลกระทบ  :  บริการท่ัวไป  



 ๔๓  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ  :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 60 นาที 
 

๙.  ข้อมูลสถิติ จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     - 
   จ านวนค าขอที่มากที่สุด -  
   จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด – 
  
๑๐.   ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน]  

 
๑๑.  ช่องทางการให้บริการ  กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ 

   (1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กรุงเทพมหานคร    
 โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945  
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต (สถาน 
ประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน 
ณ ส านักงานเขตนั้น) / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

        ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด 
ท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
จังหวัดอื่น  ติดต่อ  
(1) ส านักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ออบต.  
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154    (สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรือ 

 อบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ   หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด 
ท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียน 
ไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแต่วันท่ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่น 
 จดทะเบียนแทนก็ได้ 



 ๔๔  
 

 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจด 

ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4.  แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ  ::  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ม 
เติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค า
ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
๑. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน  /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร 
/ แจ้งผล 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่า 
ธรรมเนียม 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) การลงนาม /
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค าขอ 
 

10 นาที - - 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60  นาที 
 

๒.   งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
   ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 



 ๔๕  
 

๓.   รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 

- 1 ชุด - 

2 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

กรมการปกครอง - 1 ชุด (ส าเนาบัตรประจ าตัว
ของผู้ประกอบพาณิชย 
กิจพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

3 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 

- 1 ชุด (ส าเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิลงนามและให้มีพยาน
ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 
 

กรมการปกครอง 1 - ชุด (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

5 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนา 
 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

๖ แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร 
 

- 1 - ชุด 

- 

๗ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 

- - - ชุด 
- 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 



 ๔๖  
 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖) ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ)  20  บาท 
ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
๑๗) ช่องทางการร้องเรียน 
 กองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หมายเหตุ: (02-547-4446-7)  

โทรศัพท์ : Call Center 1570 (หมายเหตุ: -) 
เว็บไซต์  : www.dbd.go.th     (หมายเหตุ: -) 
 

๑๘) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
คู่มือการกรอกเอกสาร 
 

๑๙) หมายเหตุ    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด 
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการ 
ร่วมค้า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    :    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง     :     กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน    :   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 

    พาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและ 
   กิจการร่วมค้า 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพพ์.ศ. 2549 
2) กฎกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์  

พ.ศ. 2499 
3) ประกาศกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกจิที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณชิย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณชิย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งก าหนดพาณชิยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกจิต้องจดทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับท่ี 11)  

พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับท่ี 8) 

พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณชิย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี และ 

นายทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใชใ้นการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณชิย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 
 



 ๔๘  
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ -    นาที 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   ส าเนาคู่มือประชาชน   

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ  
02-225-1945 (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต (สถานประกอบการแห่งใหญ่ 
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ  ส านักงานเขตนั้น) / ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 

2) สถานที่ให้บริการ  จังหวัดอื่น  ติดต่อ   
(1) ส านักงานเทศบาล  โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    โทรศัพท์  : 053-369049  
(3) เมืองพัทยา   โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น) / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 
 



 ๔๙  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆท่ีได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแต่วันท่ี 
ได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่น
จดทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ   ::  ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน 
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ท้ังน้ีในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ / หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอ
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วย 
งานที่รับผิดชอบ  

หมาย
เหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที - - 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/คณะ 
กรรมการ มีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ 
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค าขอ 

10 นาที - - 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม   60   นาที 
 

๑๔.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 



 ๕๐  
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ
พร้อมลงนามส าเนารับรองถูกต้อง) 

2) ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วน 
สามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้า 

- 1 0 ฉบับ - 

4) (ต้นฉบับ)หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนามและให้มีพยาน
ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีแก้ไข
เพ่ิมเติมที่ต้ัง
ส านักงานแห่ง
ใหญ)่ 

5) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธ์ิอย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้ 
เป็นเจ้าบ้าน) 

6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดย 
สังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

7) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

8) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ - 

 
 



 ๕๑  
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม    
1) ค่าธรรมเนียมคร้ังละ  ค่าธรรมเนียม   20    บาท 

หมายเหตุ - 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม  30   บาท 

หมายเหตุ - 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนณช่องทางท่ียื่นค าขอ 

หมายเหตุ  - 
2) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ   (02-547-4446-7) 
3) ช่องทางการร้องเรียน   โทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ  - 
4) ช่องทางการร้องเรียน  เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  - 
5) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ   (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร        - 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒  
 

คู่มือส าหรับประชาชน    :   การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
  ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ 
  จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  : กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 

    พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๓. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 5) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
6) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  

พ.ศ. 2555   
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
๔  (ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
     และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
๕)  กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
๖)  ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 
     และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ 
     บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
๘)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ 
     บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
๙)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)  
      พ.ศ. 2553 
1๐)  พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
๑๑)  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 
 



 ๕๓  
 

๖) ระดับผลกระทบ  :  บริการท่ัวไป  
 

๗) พื้นที่ใหบ้ริการ  :  ท้องถิ่น  
 

๘) กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 60 นาที 
 

๙)  ข้อมูลสถิติ จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     - 
   จ านวนค าขอที่มากที่สุด -  
   จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด – 
  
๑๐)   ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน]  

 
๑๑)  ช่องทางการให้บริการ   
   กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ 

(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ  
02-225-1945 (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร)  

   (2)  ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต (สถานประกอบการ 
         แห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตน้ัน) / 
         ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
       ระยะเวลาเปดิให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
     ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

จังหวัดอื่น  ตดิตอ่  
(1) ส านักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ออบต.  
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154    (สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาน้ัน)/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ   หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

๑๒)  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใด 
ก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือ 
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในก าหนด  
30 วันนับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 



 ๕๔  
 

๒.  กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้น  ให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดามารดา หรือบุตรย่ืนขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจน้ันได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอ
จดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 
3.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ สามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
4.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจ สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ 
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 
หมายเหตุ   ::   ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังน้ีในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม  โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ / หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะ
ลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
๑๓)  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที   

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที   

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที   

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ย่ืนค าขอ 

10 นาที   

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  60  นาที 
 



 ๕๕  
 

๑๔) งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
    ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕)   รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 (แบบ ทพ.) 
 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า - 1  - 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

กรมการปกครอง 

- 1  

(ส าเนาบัตรประจ าตัว
ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่ย่ืนค า
ขอแทนพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์  
 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า - 1   

4) 
 

ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)โดย 
ให้ทายาทที่ย่ืนค าขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

กรมการปกครอง 

- 1   

5) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

กรมการปกครอง 

- 1   

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
๑๖) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ)  20  บาท 
ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 



 ๕๖  
 

๑๗)  ช่องทางการร้องเรียน 
   กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

  (หมายเหตุ: (02-547-4446-7)  
  โทรศัพท์ : Call Center 1570 (หมายเหตุ: -) 
  เว็บไซต์  : www.dbd.go.th     (หมายเหตุ: -) 
 

๑๘) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
คู่มือการกรอกเอกสาร 
 

๑๙) หมายเหตุ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม  
    พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน 
    เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :  กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน     :   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  

      พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการ 
      ร่วมค้า 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๓. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ   : จดทะเบียน 
  

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2555   
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ 

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
10) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
11) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

 
๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ัวไป  

 



 ๕๘  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :   ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ -   นาที 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 

  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร  กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ  
02-225-1945  (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ  
ส านักงาน 
เขตน้ัน) / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บรกิาร  จังหวัดอื่น  ติดต่อ 
(1) ส านักงานเทศบาล  โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  โทรศัพท์  : 053-369049  
(3) เมืองพัทยา   โทรศัพท์ : 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลหรือ อบต.หรือเมืองพัทยาให้ไป
เทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาน้ัน)/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใด 
ก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า 
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน
ก าหนด 30 วันนับต้ังแต่วนัเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 



 ๕๙  
 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค า
ขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าส่ังศาลเป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
รับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ   ::   ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ม 
เติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค า
ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลาให ้
บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที - - 
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที - - 
3) การพิจารณา 

 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/คณะ 
กรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค าขอ 

10 นาที - - 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 ๖๐  
 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของ
หุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  

หมาย 
เหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของ 
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้เลิกห้าง
หุ้นส่วนคณะบุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้าพร้อมลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ - 

4) หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจ(ถ้ามี)พร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ)  ค่าธรรมเนียม   20   บาท 
หมายเหตุ    - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)   ค่าธรรมเนียม  30  บาท 
หมายเหตุ    - 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์  โทรศัพท์  (02-547-4446-7) 



 ๖๑  
 

3) ช่องทางการร้องเรียน   โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) ช่องทางการร้องเรียน   เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

 
๑๘.   ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คู่มือการกรอกเอกสาร     - 
 

๑๙.  หมายเหตุ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒  
 

คู่มือส าหรับประชาชน       :  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   

อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
        (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ :    อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

 

๕. 5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

         1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา     พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
  พ.ศ. 2522 ,  กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออก 
  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน 
 [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ      ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 



 ๖๓  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม           ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 



 ๖๔  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ   :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
๖. ระดับผลกระทบ  :  บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 
๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :  ท้องถิ่น 
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
 กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
 พระราชบัญญัติควบคุม อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5    วัน 
 
๙. ข้อมูลสถิติ   จ านวนเฉล่ียต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  -  
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน    ส าเนาคู่มือประชาชน  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร  ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีด าเนินการอนุญาต / ติดต่อด้วย 
ตนเอง  ณ  หน่วยงาน 



 ๖๕  
 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
- ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร  
(ตามมาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอ 
อายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุและเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนินการตอ 
ไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วย 
งาน ท่ีรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 

ย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อม
เอกสาร 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ 
พิจารณาเอกสารประกอบ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต 

2 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบ 
การด าเนินการตามใบอนุญาต 
ว่าถึงข้ันตอนใดและแจ้งให้ผู้ 
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ(น.1) 

2 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม      5  วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 

16.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 



 ๖๖  
 

16.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารร้ือถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ท่ี
จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออกของ
รถเพื่อการย่ืน (แบบข. 5) 
 

- 1 0 ชุด - 

2) ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง 
รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว 
แต่กรณี 
 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที ่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
 

- 1 0 ชุด - 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม  

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน    กรุงเทพมหานคร   ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหต ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
              2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
              3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
                   และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400) 
              4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
              5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
              6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 



 ๖๗  
 

2) ช่องทางการร้องเรียน  จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ      (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ   (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
              ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
๑๙. หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :   การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :   บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :   ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522  กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5     วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน  

 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ             ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 



 ๖๙  
 

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม    - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

17.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

17.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม              ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก   

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ   - 
 



 ๗๐  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   :    การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :  กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน       :    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
    อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

๖. ระดับผลกระทบ   :  บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ   :   ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎ 
 กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ 
 ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  
 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 25   วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   ส าเนาคู่มือประชาชน  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะด าเนินการเปลี่ยนการใช้อาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

หมายเหตุ – 



 ๗๑  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
- กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงคจ์ะใช้หรือยินยอมให้ 
บุคคลใดใช้อาคารดังกลา่วเพื่อกจิการควบคุมการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุม 
การใชส้ าหรับกจิการหนึ่งหระสงค์ใชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรับอีกกจิกรรมหนึง่จะต้องได้รับ 
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือได้แจ้งเจา้พนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน /  
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

ย่ืนขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อม
เอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณา 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 

5 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนนิการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท า 
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเชน่ประกาศกระทรวงคมนา- 
คม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการ 
มีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยน 
การใช้อาคาร (น.5) 

12 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 25 วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 



 ๗๒  
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบข. 3) - 1 0 ชุด - 
2) ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของ

อาคารหรือผูค้รอบครอง อาคาร 
- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร 
(กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากข้ึนกว่าท่ีได้รับ
อนุญาตไว้เดิม 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
พร้อมส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 

  ๑) เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
        ค่าธรรมเนียม       -       บาท 
        หมายเหตุ           - 

  
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

  1) ช่องทางการร้องเรียนกรงุเทพมหานคร  ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ  1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
              2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
              3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
                  และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
              4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  



 ๗๓  
 

              5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
              6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
 

  3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
               www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

 

๑๘.   ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔  
 

คู่มือส าหรับประชาชน       :    การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   :   การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน   : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ    จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ    :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

๖. ระดับผลกระทบ  : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ  : ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม 
 อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45    วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ส าเนาคู่มือประชาชน 

  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะด าเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดต่อ 
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 



 ๗๕  
 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
- ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูง 

ของอาคารและอาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึง่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
ค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ ใน
กรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ย่ืนขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อม
เอกสาร 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย 
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการ 
มีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 

35 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐ  
ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ 

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบข.1) - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขอนุญาต) 

2) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบข้ันตอนวิธีการและสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอน
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

4) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

5) กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

6) บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผูร้ับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐ  
ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ 

เอกสาร  
หมายเหตุ 

7) กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
          ค่าธรรมเนียม      -       บาท 
          หมายเหตุ          – 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ      1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
                  2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
                  3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
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                      และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
                  4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
                  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
                  6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน  จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
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คู่มือส าหรับประชาชน  : การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งขุดดิน 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอยหล่ออ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ   : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง :  พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
 

๖. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7 วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ส าเนาคู่มือประชาชน  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการขุดดิน /
ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
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๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การขุดดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังน้ี 

         1.1 การด าเนินการขุดดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     ใช้บังคับได้แก่ 1) เทศบาล 

                2) กรุงเทพมหานคร 
               3) เมืองพัทยา 
               4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศ 

      ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
                6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
                7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

   (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขต 
    ผังเมืองรวม) 

1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์ 
     จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหมื่นตาราง 
     เมตรหรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน 
     ท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543   
  

     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดินเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่ 
วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้ 
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ี 
ได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลาให ้
บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการขุดดินตาม 
ที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในพ้ืนที่จะด าเนินการขุดดิน) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

5 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่จะด าเนินการขุดดิน) 

3) การลงนาม/คณะ 
กรรมการ มีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
และแจ้งให้ผู้แจ้งมารบัใบรับแจ้ง 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่จะด าเนินการขุดดิน) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วัน 



 ๘๑  
 

๑๔.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ 

ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการขุดดิน - 1 0 ชุด - 
2 แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง - 1 0 ชุด - 
3 แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน - 1 0 ชุด - 
4 โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า 

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม 
รับรองส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอม 
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

5 หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นย่ืน 
แจ้งการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดิน 
บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7 รายการค านวณ(วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ 
เมตร หรือพ้ืนที่ปากบ่อดิน  เกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดิน 
ที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบ 
และค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับวุฒิ วิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 



 ๘๒  
 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ 

ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

8 รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน 
ลึกเกิน๒๐เมตร) 

9 ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพ้ืนที่ตาม 
ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ประกาศก าหนด ผู้
ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม  ต่อฉบับฉบับละ 500 บาท   ค่าธรรมเนียม  500  บาท 
หมายเหตุ    - 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ   1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
               2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
               3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320     
                   และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
               4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
               5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
               6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน  จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ    (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ   (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ   - 
 
 



 ๘๓  
 

คู่มือส าหรับประชาชน :  การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งถมดิน 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ    : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :  พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 
๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7 วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  
 

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 



 ๘๔  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
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คู่มือส าหรับประชาชน :  การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องท่ีพ.ศ.2508 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ : ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ - วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉล่ียต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  -  
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  -  
 

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ส าเนาคู่มือประชาชน  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บรกิารส านักงานเขต 50 เขต (ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 

2) สถานที่ให้บรกิารเทศบาลนครเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งและเมืองพัทยา/ 
ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 
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๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระ 

ภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอนดังน้ี 
  1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 ๑.๑  การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการ 
 ตีราคาปานกลางท่ีดิน 

(1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย 
หลักฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคา 
ปานกลางของท่ีดิน 
 (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มี  
หน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
 (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งการประเมิน 

 ๑.๒  การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิม 
 เปลี่ยนแปลงไป 

(๑) เจ้าของท่ีดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อ 
เจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
(2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

   1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยน 
   แปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจ้าของท่ีดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 
ก าหนด 30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
(2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด
(4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้
ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

  2. กรณีเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  แล้วเห็นว่าการประเมินน้ันไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยย่ืนอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน 
  ประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  ๓. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
  ในขณะน้ันผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม 
  ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน 
  ระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ 
  แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 



 ๘๗  
 

๕. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ 
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) การ
ตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน - (ส านักงานเขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมืององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกแห่งและเมือง
พัทยา) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ 
รายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนิน 
การช าระภาษ ี

30 วัน - (ส านักงานเขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมืององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกแห่งและเมือง
พัทยา) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 31 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 1 1 ฉบับ - 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  

หมาย 
เหตุ 

1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินเช่น
โฉนดที่ดิน , น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร  

หมาย 
เหตุ 

2) หนังสือมอบอ านาจ - 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

3) ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระ 
ค่าภาษีบ ารงุท้องที่ของปีก่อน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม           ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  หน่วยงาน  ภาษีบ ารุงท้องท่ี     กรมการปกครอง 
หมายเหตุ  กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรศัพท์  02-629-8306-14 ต่อ 503 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ   เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ  - 
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คู่มือส าหรับประชาชน :   การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีป้าย 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   : พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 
๖. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  

 
๗. พื้นที่ใหบ้ริการ : ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ 2510  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3  นาที 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
 
 



 ๙๐  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
 

 
 



 ๙๑  
 

คู่มือส าหรับประชาชน :  การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ  :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  
 
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   : ภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475  

(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2534) 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    ภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม 
 ถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2534)  
 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7 วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
   จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
   จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 ๙๒  
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0 - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม          ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ   - 
 
 
 



 ๙๓  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การรับนักเรียนเข้าเรยีนระดับก่อนประถมศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :   กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   :   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา 

     สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
        (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง :  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับท่ี 6) 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 

๘.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
  ต าบล พ.ศ.2537 
       ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1 ปี 

 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

 



 ๙๔  
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม   - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม            ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
 www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300) 

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
 
 



 ๙๕  
 

คู่มือส าหรับประชาชน  : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง   :   กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน   : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    : องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง   :   ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

      1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
      2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545 
 

๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30    วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   [ส าเนาคู่มือประชาชน]    

      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 



 ๙๖  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม    - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 



 ๙๗  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :   กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน           :    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

    อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓. ประเภทของงานบริการ  :   กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

       1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
      2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ 

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545 
 

๖. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ : ท้องถิ่น  
 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30   วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน]   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ 

    กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  



 ๙๘  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   -  
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ   (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th/ ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ  - 
 



 ๙๙  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร และ 
    สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :  กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ี 

   เกิน 200 ตารางเมตร 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ    :    กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ   :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  :  ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 

     1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
 

๖. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
 

๗. พื้นที่ใหบ้ริการ : ท้องถิ่น  
 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
    จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
 

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน]  การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่าย 
     อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  
 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ 



 ๑๐๐  
 

๑๓.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ  

 

หมายเหต ุ

ไม่มีข้อมูลข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม    - 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม     ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเ ขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก     

      ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

๑๙. หมายเหตุ    - 
 
 
 
 



 ๑๐๑  
 

คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
    หรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง  :   กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

  พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน   :   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๓. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง  : 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 
๖. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  

 
๗. พื้นที่ใหบ้ริการ :  ท้องถิ่น  

 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30    วัน 
 

๙. ข้อมูลสถิติ  จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   -  
    จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  -  
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด -  
 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน    ส าเนาคู่มือประชาชน  

 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยตามหลักการปฏิบัติน้ันสถานประกอบกิจการใดต้ังอยู่ใน 
เขตท้องถ่ินใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถ่ินน้ัน  (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตามหลักการปฏิบัติน้ัน



 ๑๐๒  
 

สถานประกอบกิจการใดต้ังอยู่ในเขตท้องถ่ินใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถ่ินน้ัน)  / ติดต่อด้วยตนเอง   
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)   
                                ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ       1.  อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
                    2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท้องถ่ินเปิดให้บริการ 

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1) หลักเกณฑ์วิธีการ ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน(ระบุ) วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่ 
วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่  
ท้ังน้ี หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดด าเนินการไว้ได้ จนกว่าจะเสียค่า 
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 2)  เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของ 
 ท้องถ่ิน) 

  (4) (ระบุ)เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ 
  ท่ีราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
 
หมายเหตุ  : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี 
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลาให ้
บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1) การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนค าขอต่ออายุใบ 
อนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่
ท้องถ่ินก าหนด 

15 
นาที 

- (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไป 
ตามบริบทของท้องถ่ิน) 



 ๑๐๓  
 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลาให ้
บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

2) การตรวจ 
สอบ 
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง /ครบ 
ถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหาก 
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ัน 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิม 
เติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกน้ันด้วย 
 

1 
ชั่วโมง 

- 1.ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วย 
งานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
2.หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบ 
ถ้วนตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

3) การ
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุข- 
ลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุข 
ลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน 
สุขลักษณะ 
 

20 วัน - 1.ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วย 
งานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
2.กฎหมายก าหนดภายใน30วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 
มาตรา56 และพรบ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557) 
 

4) - 
 

การแจ้งค าสัง่ออกใบอนุญาต  / ไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
1. กรณีอนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา 
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่า 
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่ 
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
2.กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบ 
อนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอต่ออายุใบ 
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

8 วัน - 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2.ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจ 
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
ครั้งๆละไม่เกิน15 วันและแจ้งให้ผู้ 
ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  ทั้งน้ีหาก 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณายังไม่ 
แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืน
ค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 
7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ) 



 ๑๐๔  
 

ที่ 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลาให ้
บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม(กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) แจ้งให ้
ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 

1 วัน - 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 

17.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรอง 
นิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน 
อื่นตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด 

4) ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน 
อื่นตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด 

5) หลักฐานท่ี
แสดงการเป็นผู้
มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน 
อื่นตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด 

 



 ๑๐๕  
 

17.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่ 
เก่ียวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่า
อาคารน้ันสามารถใช้ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 
อาหารพืน้ที่เกนิ 200 ตารางเมตรฉบบัละไมเ่กนิ 3,000 บาทต่อป ี
ค่าธรรมเนียม  -  บาท 
หมายเหตุ  (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของ 

ส่วนราชการน้ันๆ 
หมายเหต ุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ  (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /  
www.1111.go.th/ ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

๑๙. หมายเหตุ การแจ้งผลการพิจารณา 
1) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน และ
ให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
๒) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตามข้อ 1)  ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร.  
ทราบทุกครั้ง 


