
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั (ระยะที ่1 : 
ข ัน้ตอนออกคาํส ัง่รบัคาํขอรบัใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูรั้บใบอนุญาตรายใดประสงคท์ีจ่ะแก�ไขเปลีย่นแปลงลักษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการใหแ้ตกตา่งไปจากทีไ่ด�รับ
อนุญาตตอ้งยืน่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามแบบธพ.น. ๔ 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

42 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการ  (แบบธพ.น.๔) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสําเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (เดมิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ีด่นิกรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาตมสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอื
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจากหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีด่แูล
และรบัผดิชอบทีด่นิดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

10) แผนผงัโดยสงัเขปแผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรา้งระบบความ - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ปลอดภยัระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่นํา้มนัระบบทอ่ดบัเพลงิระบบ

บําบดันํา้เสยีหรอืแยกนํา้ปนเป้ือนนํา้มนัระบบอุปกรณ์นริภยัแบบ
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่และสิง่ปลูกสรา้งอืน่
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุวศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

11) 
 

รายการคํานวณความม ัน่คงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุวศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรพรอ้มสําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

13) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต
ทําทางเชือ่มถนนสาธารณะหรอืทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื
สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาตทํา
สิง่ลว่งลํา้ลํานํา้ใหนํ้ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
 
 รายการเอกสารยืน่เพิม่เตมิที ่4-7 เเละ 10 ใชเ้ฉพาะกรณีทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 
 
 
 



 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับ
ใบอนุญาต) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานีบรกิารน้ํามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่
รับคําขอรับใบอนุญาต)  ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:22 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั (ระยะที ่2 : 
ข ัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. การพจิารณาออกใบอนุญาตแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการจะกระทําไดก็้ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดดํ้าเนนิการ
กอ่สรา้งสถานประกอบการแลว้เสร็จถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอ่น้ํามันและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
3. การกอ่สรา้งผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัยตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามัน
เชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121
ส/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-

27 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

สระบรุ ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืนําสง่ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบถงัเก็บนํา้มนัระบบทอ่นํา้มนัและอุปกรณร์ะบบไฟฟ้า
และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต
ทําทางเชือ่มถนนสาธารณะหรอืทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื
สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาตทํา
สิง่ลว่งลํา้ลํานํา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค�าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

2) หากมกีารตดิต ัง้ภาชนะบรรจุนํา้มนัเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัอนุญาตอยู่
กอ่นเดมิจะตอ้งเสยีค�าธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจุ
นํา้มนัในส่วนทีเ่พ ิม่เตมิดว้ยเป็นไปตามขอ้ 62 ของกฎกระทรวง
กําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนุญาต
และอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการนํา้มนัเชือ้เพลงิ
พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
 
 รายการเอกสารยืน่เพิม่เตมิที ่2-3 ใชใ้นกรณีทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ
อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานีบรกิารน้ํามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออก
ใบอนุญาต) ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 03/09/2015 10:02 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กผู่ท้ ีป่ระสงคจ์ะแกไ้ขรายการเอกสารการทะเบยีนราษฎรหรอืบดิามารดา (กรณีผ◌้รูอ้งยังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 
 
2. การแกไ้ขรายการซึง่ไมใ่ชร่ายการสญัชาตไิดแ้ก ่
 
(1) นายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่เป็นกรณีมหีลักฐานเอกสารราชการมาแสดง 
 
(2) นายอําเภอเป็นกรณีไมม่เีอกสารราชการมาแสดง 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 30วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้ง) 

2) 
 

หลกัฐานทีข่อแกไ้ขเช่นทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นสูตบิตัรมรณบตัร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

หลกัฐานทีท่างราชการออกให ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
31/08/2015 10:01 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแกไ้ขรายการบา้นกรณีมรีายการบา้นผดิไปจากขอ้เท็จจรงิหรอื
บา้นเลขทีซํ่า้กนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
 
2. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจและบตัรประจําตวัประชาชนผ◌้มูอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแกไ้ขรายการบา้นกรณีมรีายการบา้นผดิไปจากขอ้เท็จจรงิหรอืบา้นเลขทีซ้ํ่ากนั 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแกไ้ขรายการบา้นกรณีมรีายการบา้นผดิไปจากขอ้เท็จจรงิหรอืบา้นเลขทีซ่ํ้ากนัทต.วงัมว่ง
พัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:16 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให�ใช�ได
�ตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว�ในใบอนุญาตถ�าผ�ูได�รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต�ออายใุบอนุญาตจะต�องยืน่คําขอก
�อนใบอนุญาตสิน้อายแุละเมือ่ได�ยืน่คําขอดงักล�าวแล�วให�ดําเนนิการต�อไปได�จนกวาเจ�าพนักงานท
�องถิน่จะสัง่ไม�อนุญาตให�ต�ออายใุบอนุญาตนัน้ 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารรือ้
ถอนอาคารเคลือ่นยา้ยอาคารดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถ
และทางเขา้ออกของรถเพือ่การยืน่ (แบบข. 5) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตั ิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนา
คูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:40 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัต ัง้ตลาด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาด
ขึน้ตามอํานาจหนา้ทีแ่ตต่อ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน 30 วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอ
พรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผู ้
ขอตอ่อายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผู ้
ขออนุญาตรายใหม ่
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
  2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
  (2) ตอ้งยืน่คําขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายภุายในกําหนด 30 วนั 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้ม
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอ
หรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้ม
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539 
)) 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแกผู่ข้อตอ่
อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ /ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) 
 

ใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาด (ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อ ัต ร า ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต่ อ อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต จ ัด ต ั้ ง ต ล า ด 
   (ก)  ตลาดประเภทที ่1  ไดแ้กต่ลาดทีม่โีครงสรา้งอาคารอตัรา
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  2,000 บ า ท ต่ อ ปี 
    (ข)  ตลาดประเภทที ่2  ไดแ้กต่ลาดทีไ่มม่โีครงสรา้งอาคาร
อตัราคา่ธรรมเนยีม 2,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัต ัง้สถานทีจ่ําหนา่ยอาหารหรอืสถานทีส่ะสม
อาหารพนืทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 ตารางเมตรและมใิชเ่ป็น
ขายของในตลาดจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน 30 วนักอ่นใบอนุญาต
สิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไป
ไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาต
กอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
    2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
  (2) ตอ้งยืน่คําขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายภุายในกําหนด 30 วนั 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์ : 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :9 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตรพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ขณะนัน้ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอ
หรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้ม
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแกผู่ ้
ขอตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูถ้อืหนังสอืรับรองการแจง้ / ผูถ้อื
ใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูถ้อืหนังสอืรับรองการแจง้ / ผูถ้อื
ใบอนุญาต )) 

- 

3) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตผูช้่วยจําหนา่ยอาหารและผู ้
ปรุงอาหาร (กรณีเป็นรา้นอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
พืน้ทีเ่กนิ  200  ตารางเมตร (ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการจากสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

รูปถา่ยหนา้ตรงครึง่ตวัไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาของเจา้ของ
กจิการขนาด  1X1.5  นิว้ 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร
แ ล ะ ส ถ า น ที่ ส ะ ส ม อ า ห า ร 
   (ก) พืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแตไ่ม่เกนิ  400  ตารางเมตร
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ฉ บ ั บ ล ะ  1,000 บ า ท ต่ อ ปี 
   (ข) พืน้ทีเ่กนิ 400 ตารางเมตรขึน้ไปค่าธรรมเนยีมฉบบัละ 
2,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพนืทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ  200  
ตารางเมตร 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายในกําหนด 30 วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่
ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไม่ตอ่อายใุบอนุญาต
และหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหม่
เสมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
   2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
   (3) ผูป้ระกอบการรายเกา่ตอ้งยืน่คําขอกอ่นใบอนุญาตหิมดอายภุายในกําหนดเวลา 30 วนั 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักเทศบาลตําบลวงัม่วงกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเลขที ่
234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัม่วงจังหวัดสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :10 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที่
หรอืทางสาธารณะพรอ้มหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1.หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอ
หรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้ม
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539) 
)) 

3) การพจิารณา 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที่
หรอืทางสาธารณะแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้
สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การพจิารณา 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ผูรั้บใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหน่าย)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ผูรั้บใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหน่าย)) 

- 

3) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จําหนา่ยสนิคา้ (กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผน
ที)่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหนา่ยอาหาร
หรอืเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสูตรสขุภบิาล

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
อาหาร (กรณีจําหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

5) 
 

ใบอนุญาตจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ (ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

รูปถา่ยหนา้ตรงครึง่ตวัไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาของผูร้บั
ใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหนา่ยขนาด  1X1.5  นิว้ 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง
ส า ธ า ร ณ ะ 
     (ก) จําหนา่ยโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย
ป ก ติ ฉ บ ั บ ล ะ   300 บ า ท ต่ อ ปี 
     (ข) จําหนา่ยโดยลกัษณะการเร่ขายฉบบัละ   50  บาทตอ่ปี 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลวงัมว่งเรือ่งการควบคมุกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ. 2551 แหง่พระราชบญัญัตกิาร
สาธารณสขุพ.ศ. 2535 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาต
ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่
ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไม่ตอ่อายใุบอนุญาต
และหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหม่
เสมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121 ตอ่  19  เบอรแ์ฟกซ:์03-6364-
407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการที่
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นจนท. แจง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอ
หรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้ม
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้
สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
(ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ)  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ผูป้ระกอบการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ผูป้ระกอบการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการจากสว่นราชดารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เ ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (คดิตามประเภทและขนาดของกจิการ) 
(หมายเหต:ุ (อตัราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามเทศบญัญัตเิรือ่งการควบคมุ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ.  2551 
1.กจิการเสรมิสวยหรอืแตง่ผมคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  500  บาทตอ่ปี 
2.กจิการลา้งอดัฉดียานยนตรค์า่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  500  บาทตอ่ปี 
3.กจิการการสะสมการผสมซเีมนตห์นิทรายหรอืวตัถทุีค่ลา้ยคลงึ
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  1,000  บาทตอ่ปี)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ. 2545 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการกาํจดัมลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมลูฝอยทัว่ไปโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ย
การคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน 30 วนักอ่นใบอนุญาต
สิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไป
ไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาต
กอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูดําเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 
 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัมว่ง 
 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการกําจัดมูลฝอยทัว่ไปและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน
ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121 ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :9 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ทําการกําจัดมูลฝอยทัว่ไปพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอ
หรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้ม
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539)) 

 

3) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การกําจัดมูลฝอยทัว่ไปแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการกําจดัมูลฝอยท ัว่ไป (ฉบบั
เดมิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 



คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตรบัทําการกําจดัมูลฝอยท ัว่ไป
อ ัต ร า ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ฉ บ ับ ล ะ  4,000 บ า ท ต่ อ ปี 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัว่ไป 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมลูฝอยทั่วไป 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการกาํจดัส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการ
คดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน 30  วนักอ่นใบอนุญาตสิน้
อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปได ้
จนกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาต
กอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
1. พ.ร.บ. ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2. พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
3. พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย 30 วนั 
 
   2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการกําจัดสิง่ปฏกิลูและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน
ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121 ตอ่ 19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :9 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอ
หรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้ม
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตกจิการรับทําการกําจัด
สิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
ใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการกําจดัสิง่ปฏกิูล (ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตรบัทําการกําจดัสิง่ปฏกิูลฉบบั
ละ  4,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ ( )) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บและขนมลูฝอย
ท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบ
แทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนั
กอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ให ้
ประกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คํา
ขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูดําเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 
 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจํา
ยานพาหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากบัการขนสง่เพือ่
ป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เหดิใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร (ในกรณี
ทีม่สีถานขีนถา่ย) หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บักําจดัมูลฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูกํ้าจดัมูลฝอย 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการเก็บขนมูลฝอยทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการดําเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจํายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการมูลฝอยท ัว่ไป (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่กําหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

7) ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจําปีของ - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนมูลฝอย
ท ัว่ไปฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ( (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปทต.วงัมว่งพัชรี
สาํเนาคูม่อืประชาชน 29/07/2015 15:19 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยทําเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทน
ดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่น
ใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบ
กจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่
อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
 2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจํายานพาหนะ
ดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากับการขนสง่เพือ่ป้องกนัการลกัลอบทิง้ส ิง่
ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดทอ้งถิน่) 
 
   (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร. 0-
3636-4121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจาหนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/

1 ชัว่โมง - 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น (ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการ
ทางปกครอง (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั - 
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
   4.2 กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การเก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ
ละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสาํเนา
แจง้ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั - 
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

1 วนั - 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ    เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บักําจดัสิง่ปฏกิลูทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูกํ้าจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการเก็บขนสิง่ปฏกิลูทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการดําเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจํายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการสิง่ปฏกิูล (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่กําหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจําปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนสิง่
ปฏกิลูฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))  

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสาํเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนา
คูม่อืประชาชน 15/09/2015 13:55 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมือ่ผ�ูได�รับใบอนุญาตให�ก�อสร�างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย�ายอาคารประเภทควบคมุการใช�หรอืผ�ูแจ�ง 
ตามมาตรา 39 ทวไิด�กระทําการดงักล�าวเสร็จแล�วให�แจ�งเป�นหนังสอืให�เจ�าพนักงานท�องถิน่ทราบตามแบบ 
ทีเ่จ�าพนักงานท�องถิน่กําหนดเพือ่ทําการตรวจสอบการก�อสร�างดดัแปลงหรอืเคลือ่นย�ายอาคารนัน้ให�แล�ว 
เสร็จภายในสามสบิวนันับแต�วนัทีไ่ด�รับแจ�ง 
 
ถ�าเจ�าพนักงานท�องถิน่ได�ทําการตรวจสอบแล�วเห็นว�าการก�อสร�างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย�ายอาคาร 
นัน้เป�นไปโดยถูกต�องตามทีไ่ด�รับใบอนุญาตหรอืทีไ่ด�แจ�งไว�ตามมาตรา 39 ทวแิล�วก็ให�ออกใบรับรองให� 
แก�ผู�ได�รับใบอนุญาตหรอืผ�ูแจ�งตามมาตรา 39 ทวเิพือ่ให�มกีารใช�อาคารนัน้ตามทีไ่ด�รับใบอนุญาตหรอืที ่
ได�แจ�งไว�ตามมาตรา 39 ทวไิด ้
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
แบบคําขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ย
อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที่
อาคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที๗่พ.ศ. ๒๕๒๘ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 ทต.วงัมว่งพัชรี
สาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:44 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตจดัต ัง้ตลาด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาดขึน้ตาม
อํานาจหนา้ทีแ่ตต่อ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ี่
รับผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตโดยแบง่ตลาดออกเป็น 2 
ประเภทดงันี้ 
 
 1. ตลาดประเภทที ่1 ไดแ้กต่ลาดทีม่โีครงสรา้งอาคาร 
 
 2. ตลาดประเภทที ่2 ไดแ้กต่ลาดทีไ่มม่โีครงสรา้งอาคาร 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้ม
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแกผู่ข้ออนุญาตทราบ
พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุเจา้ของกจิการ(ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล)) 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ(กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่สําเนาใบอนุญาต
สิง่ปลูกสรา้งอาคารหรอืหลกัฐานแสดงวา่อาคารน ัน้สามารถใช้
ประกอบการไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

แผนผงัสถานทีแ่ละการวางจําหนา่ยสนิคา้ภายในบรเิวณตลาด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อ ั ต ร า ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ บ อ นุ ญ า ต จ ั ด ต ั้ ง ต ล า ด 
  (ก)  ตลาดประเภทที ่ 1  ไดแ้กต่ลาดทีม่โีครงสรา้งอาคารอตัรา
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม   2,000 บ า ท ต่ อ ปี 
  (ข)  ตลาดประเภทที ่ 2  ไดแ้กต่ลาดทีไ่มม่โีครงสรา้งอาคารอตัรา
คา่ธรรมเนยีม  2,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ



- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
 
3)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตจดัต ัง้สถานทีจ่ําหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
พืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขาย
ของในตลาดตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ที่
กฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 
   2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์:  03-6364-407  /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรพรอ้ม
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแกผู่ข้ออนุญาต
ทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูถ้อืหนังสอืรับรองการแจง้ / ผูถ้อื
ใบอนุญาต)) 

- 

2) สําเนาทะเบยีนบา้น - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูถ้อืหนังสอืรับรองการแจง้ / ผูถ้อื
ใบอนุญาต)) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล (กรณีขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล)) 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผุ ้
รับมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคารหรอืสญัญาเชา่จากเจา้ของ (กรณี
ใบอนุญาตการแจง้ไมม่กีรรมสทิธิใ์นอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานที่
ประกอบการ) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตผูช้่วยจําหนา่ยอาหารและผู ้
ปรุงอาหาร(กรณีเป็นรา้นอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการจากสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้
ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

รูปถา่ยหนา้ตรงครึง่ตวัไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาของเจา้ของ
กจิการขนาด  1X1.5  นิว้ 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและ
ส ถ า น ที่ ส ะ ส ม อ า ห า ร 
      (ก) พืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  400  ตารางเมตร
อ ัต ร า ค่ า ธ ร ร ม เ นีย ม ฉ บ ับ ล ะ   1,000 บ า ท ต่ อ ปี 
      (ข) พืน้ทีเ่กนิ  400  ตารางเมตรขึน้ไปอตัราคา่ธรรมเนยีมฉบบั
ละ  2,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงาน
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 
   2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 (3) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คําขอกอ่นเปิดดําเนนิกจิการ 
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 
18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  เบอรแ์ฟกซ ์: 
03-6364-407 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอื
ทางสาธารณะพรอ้มหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง
สาธารณะแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1.ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ของผูรั้บใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ของผูรั้บใบอนุญาต)) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จําหนา่ยอาหาร (กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผน
ที)่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่ง
จังหวดัสระบรุ ี

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตและผูจํ้าหนา่ยอาหารหรอื
เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสตูรสุขาภบิาล
อาหาร (กรณีจําหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่ง
จังหวดัสระบรุ ี

5) 
 

รูปถา่ยหนา้ตรงครึง่ตวัไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาของผูร้บั
ใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหนา่ยขนาด  1X1.5  นิว้ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุ(ถา่ยไมเ่กนิ  6  เดอืน)) 

เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่ง
จังหวดัสระบรุ ี

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
ส า ธ า ร ณ ะ 
     (ก) จําหนา่ยโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย
ป ก ติ ฉ บ ั บ ล ะ  300 บ า ท ต่ อ ปี 
     (ข) จําหน่ายโดยลกัษณะการเร่ขายฉบบัละ  50  บาทตอ่ปี 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ (ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้) ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ขอ้กําหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
   2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 
18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-
407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทกจิการ) พรอ้มหลกัฐานที่
ทอ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ ( 
)) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) แกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด (ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
ทีม่ขีอ้กําหนดของทอ้งถิน่)  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ของผูป้ระกอบการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) สําเนาทะเบยีนบา้น - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ของผูป้ระกอบการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 
) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสทิธิห์รอืสญัญาเชา่หรอืสทิธอิ ืน่ใดตามกฎหมายใน
การใชป้ระโยชนส์ถานทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไมม่กีรรมสทิธิใ์นอาคารทีใ่ชเ้ป็น
สถานประกอบการ)) 

- 

7) 
 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารที่
แสดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามทีข่อ
อนุญาตได ้
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ถา้ม)ี) 

- 

8) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดนิเรอืในนา่นนํา้ไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ถา้ม)ี) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพคดิตามประเภทและขนาดของกจิการ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามเทศบญัญัตเิรือ่งการควบคมุกจิการ
ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ.  2551 
1.กจิการเสรมิสวยหรอืแตง่ผมคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  500  บาทตอ่ปี 
2. กจิการลา้งอดัฉดียานยนตค์า่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  500  บาทตอ่ปี 
3.กจิการการสะสมการผสมซเีมนตห์นิทรายหรอืวตัถคุลา้ยคลงึ
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  1,000  บาทตอ่ปี)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) แสาํนักงานเทศบาลตําบลวงัม่วงเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัม่วงจังหวัดสระบรุเีบอร์

โทรศพัท:์03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ:์03-6364-407  และเว็บไซต ์ www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ. 2545 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการกําจดัมลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมลูฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิ
คา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมาย
กําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
 (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูดําเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 
 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัมว่ง 
 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการกําจัดมูลฝอยทัว่ไปและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน
ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การกําจัดมูลฝอยทัว่ไปพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้ออนุญาตไม่แกไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมลู
ฝอยทั่วไปแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีกํ่าจดัมูลฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูกํ้าจดัมูลฝอย 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(แผนผังแสดงสถานทีกํ่าจัดมลูฝอยทัว่ไป)) 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล)) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรบัทําการกําจดัมูลฝอยท ัว่ไป 
ฉบบัละ 4,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมลูฝอยทั่วไป 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมลูฝอยทั่วไป 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการกําจดัส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิ
คา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมาย
กําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 
สิง่ปฏกิลูหมายความวา่อจุจาระหรอืปัสสาวะและหมายความรวมถงึสิง่อืน่ใดซึง่เป็นสิง่โสโครกหรอืมกีลิน่เหม็น 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัมว่ง 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการกําจัดสิง่ปฏกิลูและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน
ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การกําจัดสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้ออนุญาตไม่แกไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่
ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผุป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีกํ่าจดัสิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(แผนผังแสดงสถานทีกํ่าจัดสิง่ปฎกิลู)) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผุข้อรับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล)) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผุ ้
รับมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อ ัตร าค่า ธ ร ร ม เ นียม ใบ อ นุญาตร ับ ทํากา ร กําจ ัด สิ่งป ฏิกู ล 
ฉบบัละ 4,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
2)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูทต.วงัมว่งพัชร ี(สาํเนา)การขอ
ใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการ
คดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ที่
กฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัมว่ง 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจํายานพาหนะ
ดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถกูตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากับการขนสง่เพือ่ป้องกนัการลกัลอบทิง้ส ิง่
ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการ
เก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีกํ่าหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลพรอ้มสําเนาบตัร - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ประจําตวัประชาชนของผูแ้ทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้เป็นนติิ
บคุคล)) 

4) 
 

แผนผงัแสดงสถานทีกํ่าจดัสิง่ปฏกิลูและมูลฝอย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิูลฉบบั
ละ 4,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) แจง้ผ่านศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัม่วงเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  เว็บไซต ์: 
www.wangmuang-sb@gmail.com)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บและขนมลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ย
การคดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ที่
กฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตาม 
 
1. พ.ร.บ. ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2. พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
     2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
 (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูดําเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 
 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัมว่ง 
 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจํา
ยานพาหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากบัการขนสง่เพือ่
ป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์18220  เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  ตอ่  19  
เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1.  หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วนันับแตว่นัที่
เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
(ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยทั่วไปแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สํานักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผุป้ระกอบกจิการ / ผุถ้อืใบอนุญาต)) 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูป้ระกอบกจิการ / ผูถ้อืใบอนุญาต)) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล)) 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

5) 
 

แผนผงัสถานทีกํ่าจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนมูลฝอยท ัว่ไป
ฉ บ ั บ ล ะ  4,000 บ า ท ต่ อ ปี 
 
 
(หมายเหต:ุ ( 
)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไป 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไป 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีผู�ได�รับใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผู�ควบคมุงานทีไ่ด�แจ�งชือ่ไว�หรอืผ�ูควบคมุงานจะบอกเลกิการเป�นผู
�ควบคมุงานให�มหีนังสอืแจ�งให�เจ�าพนักงานท�องถิน่ทราบในกรณีทีม่กีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผู�ได�รับใบอนุญาตต
�องระงับการดําเนนิการตามทีไ่ด�รับอนุญาตไว�ก�อนจนกว�าจะได�มหีนังสอืแจ�งชือ่และส
�งหนังสอืแสดงความยนิยอมของผู�ควบคมุงานคนใหม�ให�แก�เจ�าพนักงานท�องถิน่แล�ว 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบคมุงานพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการดําเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่นผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

สําเนาหนงัสอืทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงานคนเดมิทราบวา่ไดบ้อกเลกิ
มใิหเ้ป็นผูค้วบคมุงานแลว้พรอ้มหลกัฐานแสดงการรบัทราบของผู ้
ควบคมุงานคนเดมิ (แบบน. 5) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

4) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหมต่ามมาตรา 
30            วรรคสอง (แบบน. 8) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

6) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การบอกเลกิผูค้วบคมุงาน (แบบน. 7) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุ
งานไวแ้ลว้และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชือ่ผู ้
ควบคมุงานคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งเบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ ( 
 
 
4. ศนูยดํ์ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ณศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการถนนพระรามที ่6) 
)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงานทต.วงัมว่งพัชรเีพ็ชรเด็ดสาํเนาคูม่อืประชาชน 08/09/2015 16:12 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกระจันอําเภออูท่องจังหวดัสพุรรณบรุกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
เทศบาลตําบลกระจันอําเภออูท่องจังหวดัสพุรรณบรุ ี
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2553 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2553 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสท์ต.วงัมว่งพัชร ี[สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขอรับการ
สงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์11/09/2558 13:20 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอเลขทีบ่า้น 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีส่รา้งบา้นเสร็จ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้แูจง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบรบัแจง้เกีย่วกบับา้น (ท.ร. 9) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

เอกสารการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

กรมทีด่นิ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

4) 
 

เอกสารการขออนุญาตกอ่สรา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ
อาคาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอเลขทีบ่า้น 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอเลขทีบ่า้นทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 10:12 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอเลขทีบ่า้นกรณีทะเบยีนบา้นช ัว่คราว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันับตัง้แตส่รา้งบา้นเสร็จ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบรบัแจง้เกีย่วกบับา้น (ท.ร. 9) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

เอกสารการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

กรมทีด่นิ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

4) 
 

เอกสารการขออนุญาตกอ่สรา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ
อาคาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอเลขทีบ่า้นกรณีทะเบยีนบา้นชัว่คราว 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอเลขทีบ่า้นกรณีทะเบยีนบา้นชัว่คราวทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 
10:14 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการเกดิตามมาตรา 20/1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กผู่ร้อ้งหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจ 
 
2. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ทีผ่◌้รูอ้งเกดิ / ทีผ่◌้รูอ้งมชีือ่ในทะเบยีนบา้น / ทีผู่ ้
รอ้งมภีมูลํิาเนาอยูใ่นปัจจบุนั)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

9 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
รูปถา่ย 2 นิว้จํานวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นหรอืสําเนาทะเบยีนประวตัเิช่นท.ร.38 , ท.ร. 
38/1 , ท.ร.38 กหรอืท.ร.38 ข 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงวา่เกดิในราชอาณาจกัร (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเชน่หลกัฐานลงบัญชทีหารกองเกนิ , ใบสาํคญัประจําถิน่ที่
อยูห่รอืใบสาํคญัประจําตวัคนตา่งดา้วเป็นตน้) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอหนังสอืรับรองการเกดิตามมาตรา 20/1 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ประกาศสาํนักทะเบยีนกลางเรือ่งหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวธิกีารในการของหนังสอืรับรองการเกดิตามมาตรา 20/1 แหง่
พระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2534 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอหนังสอืรับรองการเกดิตามมาตรา 20/1 ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
11/09/2015 12:19 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ัง้สถานทีจ่ําหนา่ยอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตรและ
มใิชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่เพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ทัง้นีผู้ข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้
สามารถดําเนนิกจิการไดท้นัทหีลงัจากยืน่คําขอโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นณสํานักงานเทศบาลตําบลวงัม่วง 
 
  (2) ผูใ้ดจะจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตรตอ้ง
แจง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่เพือ่ขอหนังสอืรับรองการแจง้กอ่นการจัดตัง้ 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
เลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี
รหัสไปรษณีย ์ 18220  เบอรโ์ทรศพัท ์ ; 03-6364-121  ตอ่  
121 เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :6 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ยืน่คําขอแจง้จัดตัง้สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง
เมตรพรอ้มหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีอ่อกใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดตอ้งออกใบรับแจง้ภายในวันที่
ไดรั้บแจง้)) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอแจง้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายใน 7 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้โดยให ้
เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขหรอืไม่สง่เอกสารเพิม่เตมิ
ภายใน 7 วนัทําการนับแตว่นัทีไ่ดรั้บการแจง้ทีกํ่าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหก้าร
แจง้ของผูแ้จง้เป็นอนัสิน้สดุ)) 

4) - 
ออกหนังสอืรับรองการแจง้/การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
     1. กรณีออกหนังสอืรับรองการแจง้ 
มหีนังสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบเพือ่มารับหนังสอืรับรองการแจง้ 
     2. กรณีการแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
แจง้คําสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้สดุแกผู่แ้จง้ทราบพรอ้มแจง้สทิธิ
การอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่ออกหนังสอืรับรอง 
การแจง้) 
แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอแจง้มาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลา (สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ที่
ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตร)  
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูถ้อืหนังสอืรับรองการแจง้)) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(เจา้ของกจิการ / ผูถ้อืหนังสอืรับรองการแจง้)) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผูข้อหนังสอืรับรองการแจง้เป็นนติบิคุคล)) 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ในกรณีทีม่กีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง)) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการจากสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้
ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคารหรอืสญัญาเชา่จากเจา้ของ (กรณี
ใบอนุญาตการแจง้ไมม่กีรรมสทิธิใ์นอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานที่

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ประกอบการ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตผูช้่วยจําหนา่ยอาหารและผู ้
ปรุงอาหาร (กรณีเป็นรา้นอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

รูปถา่ยหนา้ตรงครึง่ตวัไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาของเจา้ของ
กจิการขนาด  1X1.5  นิว้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมหนงัสอืรบัการแจง้จดัต ัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เก ิน 200 ตารางเมตร 
    (ก)  พืน้ทีไ่ม่เกนิ  10  ตารางเมตรอตัราคา่ธรรมเนยีม  100  
บ า ท ต่ อ ปี 
    (ข)  พืน้ทีเ่กนิ  10  ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  25  ตารางเมตรอตัรา
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม   200  บ า ท ต่ อ ปี 
    (ค)  พืน้ทีเ่กนิ  25  ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  50  ตารางเมตรอตัรา
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม   300  บ า ท ต่ อ ปี 
    (ง)  พืน้ทีเ่กนิ  50  ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  100  ตารางเมตร
อตัราคา่ธรรมเนยีม  500  บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีเ่กนิ  100  ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  200  ตารางเมตร
อตัราคา่ธรรมเนยีม  700  บาทตอ่ปี)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอแจง้จัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ  
200  ตารางเมตร 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะก�อสร�างอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ
ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคํา
ขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลาให ้
ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้
ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
แบบคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์
๓๐บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบุชือ่เจา้ของอาคารชือ่อาคาร
สถานทีก่อ่สรา้งชือ่คุณวฒุทิีอ่ยูข่องวศิวกรผูคํ้านวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที่
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํา้หนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพืน้ดนิทีร่องรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2540 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคํานวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
19) 

 
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํา้เสยีและการระบายนํา้ทิง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 



 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 
16:09 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตเคลือ่นยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ
ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคํา
ขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลาให ้
ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้
ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

7 วนั - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย
อาคาร (น.1) 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

35 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

คําขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบข. 2) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหเ้คลือ่นยา้ย
อาคารไปไวใ้นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนของผูม้อํีานาจลงนามแทน
นติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็นเจา้ของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคารทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 16:08 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูป้ระสงคจ์ะฆา่สตัวใ์หย้ืน่แบบฆจส.4 (กรณีสตัวพ์าหนะตอ้งแนบตัว๋พมิพร์ูปพรรณ) กอ่นการฆา่สตัวพ์รอ้มเสยีคา่ธรรมเนยีมโรง
ฆา่สตัวโ์รงพักสตัวแ์ละอากรการฆา่สตัวต์ามอตัราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที ่6) 
(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัวพ์.ศ. 2535 
 
เงือ่นไข 
 
1.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคํา
ขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่
คําขอ 
 
2.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3.สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 ชัว่โมง 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอ (ฆจส.4) พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่
เจา้หนา้ที ่
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืสาํนักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลใน
พืน้ที)่) 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

2) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีพ่จิารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสตัวค์า่ธรรมเนยีมโรงฆา่
สตัวแ์ละคา่ธรรมเนยีมโรงพักสตัวแ์ลว้แตก่รณี 
2.พนักงานตรวจโรคสตัวต์รวจรับรองคณุภาพซากณโรงฆา่สตัว ์
3.เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืตอบรับแจง้การฆา่สตัวป์ระเภทตา่งๆเป็น
หลกัฐานการรับแจง้การฆ่าสตัว ์
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืสาํนักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลใน
พืน้ที)่) 

5 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืตอบรับแจง้การฆา่สตัว ์

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืสาํนักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลใน
พืน้ที)่) 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ต ัว๋รูปพรรณสําหรบัสตัวพ์าหนะ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเฉพาะกรณีสตัวพ์าหนะตอ้งแนบตั๋วพมิพร์ูปพรรณออกโดย
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/เทศบาล) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อากรการฆา่สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
 
 

2) อากรการฆา่สตัว ์(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

3) อากรการฆา่สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) อากรการฆา่สตัว ์(สกุรทีม่นํีา้หนกัตํา่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

5) อากรการฆา่สตัว ์(แพะหรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 
 

6) คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
 
 

7) คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว ์(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

8) คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว(์สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

9) คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว ์(แพะหรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 
 

10) คา่ธรรมเนยีมโรงพกัสตัว ์(โคกระบอืสกุรแพะหรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัว ์
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมปศสุตัวก์รมปศสุตัวก์รมปศสุตัว ์
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวง (ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนื้อสตัวพ์.ศ. 2535 
 
2)กฎกระทรวง (ฉบับที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนื้อสตัวพ์.ศ. 2535 
 
3)พ.ร.บ.  ควบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัวพ์.ศ. 2535 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัวท์ต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 16:22 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตจําหนา่ยเนือ้สตัวท์ ีต่ายเอง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูป้ระสงคจ์ะจําหน่ายเนือ้สตัวข์องสตัวท์ีต่ายเองหรอืมไิดถ้กูฆ่าตายตอ้งปฏบิตัติามพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละ
จําหน่ายเนื้อสตัวพ์.ศ. 2535 
 
ขัน้ตอนการขออนุญาตจําหน่ายเนือ้สตัวท์ีต่ายเอง 
1. นําเนือ้สตัวข์องสตัวท์ีต่ายเองหรอืมไิดถ้กูฆ่าตายตามพระราชบญัญัตคิวบคมุโรงฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัวพ์.ศ. 2535 ไป
ใหพ้นักงานตรวจโรคสตัวต์รวจหรอืในกรณีมเีหตสุมควรจะขอใหพ้นักงานตรวจโรคสตัวไ์ปตรวจเนือ้สตัวนั์น้ก็ได ้
 
2. พนักงานตรวจโรคสตัวเ์ห็นวา่เนือ้สตัวค์วรใชเ้ป็นอาหารไดใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ทีป่ระทับตรารับรองใหจํ้าหน่าย 
 
3. กรณีพนักงานตรวจโรคสตัวเ์ห็นวา่เนือ้สตัวไ์มเ่หมาะสมทีจ่ะใชเ้นือ้สตัวนั์น้เป็นอาหารใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อํีานาจทําลาย
เนือ้สตัวนั์น้เสยีทัง้ตัวหรอืบางสว่นหรอืจัดทําใหเ้ป็นเนือ้สตัวท์ีค่วรใชเ้ป็นอาหารเสยีกอ่นก็ได ้
 
4. เสยีคา่ธรรมเนยีมการประทับตรารับรองใหจํ้าหน่ายเนือ้สตัวค์า่พาหนะคา่เบีย้เลีย้งของพนักงานตรวจโรคสตัวต์ามระเบยีบวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของทางราชการตามอตัราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536)และ
กฎกระทรวง (ฉบับที ่6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัวพ์.ศ. 2535 
 
เงือ่นไข 
1.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคํา
ขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่
คําขอ 
 
2.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3.สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
 
4. แบบฆจส. 5-10 สาํหรับโคกระบอืแพะแกะสกุร 
5. แบบฆจส. 14 สําหรับไกเ่ป็ดหา่น 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :2 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
 
3.พนักงานตรวจโรคสตัวต์รวจโรคสตัวต์ามหลักวชิาการ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหน่ายเนือ้สตัว ์(สุกรทีม่ ี
นํา้หนกัตํา่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(แพะหรอื
แกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 



หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตจําหน่ายเนือ้สตัวท์ีต่ายเอง 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมปศสุตัวก์รมปศสุตัวก์รมปศสุตัว ์
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวง (ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนื้อสตัวพ์.ศ. 2535 
 
2)กฎกระทรวง (ฉบับที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนื้อสตัวพ์.ศ. 2535 
 
3)พ.ร.บ.  ควบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัวพ์.ศ. 2535 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตจําหน่ายเนือ้สตัวท์ีต่ายเองทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 03/09/2015 
09:51 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชน้ํา้ประปา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.0-
3636-4121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.0-3636-4121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตใชน้ํ้าประปา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกะปางอําเภอทุง่สงจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่เทศบาลตําบลกะปางอําเภอทุง่สงจังหวัดนครศรธีรรมราช 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
 
1)เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลกะปางเรือ่งการควบคมุและการใชบ้รกิารระบบประปาหมูบ่า้นพ.ศ.๒๕๕๘ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลกะปางเรือ่งการควบคมุและการใชบ้รกิารระบบ
ประปาหมูบ่า้นพ.ศ.๒๕๕8 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตใชน้ํ้าประปาทต.วงัมว่งพัชร ี[สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขออนุญาตใชน้ํ้าประปา 
11/09/2558 13:58 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ - ออกของ
รถเพือ่การอืน่ตามมาตรา 34 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ห�ามมใิห�เจ�าของหรอืผู�ครอบครองอาคารทีต่�องมพีืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร�างขึน้เพือ่ใช�เป�นทีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเข
�าออกของรถตามทีร่ะบไุว�ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลงหรอืใช�หรอืยนิยอมให�บคุคลอืน่ดัดแปลงหรอืใช
�ทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเข�าออกของรถนัน้เพือ่การอืน่ทัง้นีไ้ม�ว�าทัง้หมดหรอืบางส�วนเว�นแต�จะได
�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ 
 
ขอ้หา้มตามวรรคหนึง่ให�ถอืว�าเป�นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย�นัน้โดยตรงตราบทีอ่าคารนัน้ยังมอีย�ูทัง้นี้ไม�ว
�าจะมกีารโอนทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเข�าออกของรถนัน้ต�อไปยังบคุคลอืน่หรอืไม�ก็ตาม 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

35 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา 
) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

คําขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ออก
ของรถเพือ่การอืน่ (แบบข. 4) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิทีใ่หใ้ชเ้ป็นทีจ่อดรถ (กรณีผูข้อ
อนุญาตไมใ่ช่เจา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคล
เป็นเจา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบและคํานวณ (กรณีเป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นอาคารเพือ่ใช้
เป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบสถาปตัยกรรม (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นอาคารเพือ่
ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

12) แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ5ชดุ 

สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นอาคารเพือ่ใชเ้ป็นที่
จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารหรอืดดัแปลงอาคารหรอื
เคลือ่นยา้ยอาคารหรอืเปลีย่นการใชอ้าคาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ - ออกของรถเพือ่การอืน่ตามมาตรา 34 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้ - ออกของรถเพือ่การอืน่ตาม
มาตรา 34 ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:48 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะดัดแปลงอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ
ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคํา
ขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลาให ้
ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้
ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

35 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบุชือ่เจา้ของอาคารชือ่อาคาร
สถานทีก่อ่สรา้งชือ่คณุวฒุทิ ีอ่ยูข่องวศิวกรผูคํ้านวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที่
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํา้หนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพืน้ดนิทีร่องรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคํานวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํา้เสยีและการระบายนํา้ทิง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ



- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21  ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
11/09/2015 13:52 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใชอ้าคาร
ดงักลา่วเพือ่กจิการควบคมุการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรับกจิการหนึง่หระสงคใ์ช ้
เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรับอกีกจิกรรมหนึง่จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืไดแ้จง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ทราบแลว้ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :25 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

5 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร 
)) 

7 วนั - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้
อาคาร (น.5) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

12 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (แบบข. 3) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

สําเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคารหรอืผู ้
ครอบครองอาคาร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที่
อาคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ (เฉพาะกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงการใชอ้าคารทํา
ใหม้กีารเปลีย่นแปลงนํา้หนกับรรทกุบนพืน้อาคารมากขึน้กวา่ที่
ไดร้บัอนุญาตไวเ้ดมิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณพรอ้มสําเนาหรอื
ภาพถา่ยใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณี
ทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา::  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 25.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 ทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 
03/09/2015 11:31 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.0-
3636-4121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.0-3636-4121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 ทต.วงัมว่งพัชร ี[สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขอ
อนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 11/09/2558 13:56 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่ใหญโ่ดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนามและใหม้พียานลงชือ่
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซือ้
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี
แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที่
เกีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (คํ า ข อ ล ะ ) 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคล
ธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิพ.ศ. 2546 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



4)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 
8) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
9)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดาทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:33 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคลและหา้ง
หุน้สว่นจํากดั) บรษิทัจาํกดัและบรษิทัมหาชนจํากดัทีป่ระกอบพาณิชยกจิชนดิทีก่ฎหมาย
กาํหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัที่
ระบุวตัถปุระสงคต์ามทีข่อจดทะเบยีนพรอ้มลงนามรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบยีนพรอ้มลง
นามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีนพรอ้มลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่
ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนามและใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

10) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซือ้
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี
แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที่
เกีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

11) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

12) 
 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจําพวกไม่
จํากดัความรบัผดิหรอืกรรมการผูม้อํีานาจของหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทัแลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ



- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้ง
หุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากัดและบรษัิทมหาชนจํากัดทีป่ระกอบพาณิชย
กจิชนดิทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
8)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
10)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีน
เป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากัดและบรษัิทมหาชนจํากดัทีป่ระกอบ
พาณชิยกจิชนดิทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพาณิชยท์ต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:39 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัคณะบคุคลและกจิการรว่มคา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบการพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคนพรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคนพรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืหรอืสญัญาจดัต ัง้หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลหรอื
กจิการรว่มคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่ใหญ ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืผูข้อเลขทีบ่า้นหรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอม
เป็นผูเ้ช่าหรอืเอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็น
ผูใ้หค้วามยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สํานกังานแหง่ใหญแ่ละสถานทีสํ่าคญับรเิวณ
ใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มลงนาม
รบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

10) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซือ้
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที่
เกีย่วกบัการบนัเทงิ) 

11) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

12) 
 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจําพวกไม่
จํากดัความรบัผดิหรอืกรรมการผูม้อํีานาจของหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทัแลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองรายการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 
(หา้งหุน้สว่นสามญันติบิุคคลหา้งหุน้สว่นจํากดับรษิทัจํากดัหรอื
บรษิทัมหาชนจํากดัแลว้แตก่รณี) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีเป็นกจิการร่วมคา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คําขอละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

2) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ค ั ด สํ า เ น า เ อ ก ส า ร ชุ ด ล ะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามัญคณะบคุคลและกจิการร่วมคา้ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
8)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
10)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีน
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญคณะบคุคลและกจิการร่วมคา้ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:03 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามญั
นติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษิทัจํากดัและบรษิทัมหาชนจํากดั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่คําขอจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัที่
ระบวุตัถปุระสงคต์ามทีข่อจดทะเบยีนพรอ้มลงนามรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบยีนพรอ้มลง
นามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีนพรอ้มลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่
ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนามและใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซือ้
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง/1 ฉบบั
เอกสารเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี
แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที่
เกีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

12) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

13) 
 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจําพวกไม่
จํากดัความรบัผดิหรอืกรรมการผูม้อํีานาจของหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทัแลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณ)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ



- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อ
จดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากัดและบรษัิทมหาชนจํากัด 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
8)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
10)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากัด) บรษัิทจํากดัและ
บรษัิทมหาชนจํากดัทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:51 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัคณะบคุคลและกจิการ
รว่มคา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่คําขอจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวของหุน้สว่นผูจั้ดการพรอ้มลงนามสาํเนา
รับรองถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจั้ดการพรอ้มลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

สญัญาหรอืขอ้ตกลงแกไ้ขของหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคล
หรอืกจิการรว่มคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่
ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนามและใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้สํานักงานแหง่ใหญ่) 

- 

7) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
10) 

 
สําเนาบตัรประจําตวัของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อ
จดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญคณะบคุคลและกจิการร่วมคา้ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
2)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
 
3)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
6)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 
 
7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
8) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
10)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญคณะบคุคลและกจิการร่วมคา้ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 
12:40 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่คําขอจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิพรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิพรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สํานกังานแหง่
ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนามและใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีสํ่าคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 
คา่ธรรมเนยีม 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีม (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อ
จดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งกําหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้สาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
8)คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
10)คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2554 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดาทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:45 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจําหนา่ยชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น (ระเบยีบฯขอ้
๑๑๑กรณีบคุคลในทะเบยีนบา้นตายแตย่งัไมไ่ดจ้ําหนา่ยชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีน
บา้น)        
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
ไมม่ขีอ้มลูขอบเขตการใหบ้รกิาร 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจําหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น (ระเบยีบฯขอ้๑๑๑กรณีบคุคลในทะเบยีนบา้นตายแต่
ยังไมไ่ดจํ้าหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น)        
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวงอําเภอแม่สรวยจังหวดัเชยีงรายกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวงอําเภอแมส่รวยจังหวัดเชยีงราย 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ระเบยีบสาํนักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 
รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจําหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น (ระเบยีบฯขอ้๑๑๑กรณีบคุคลใน
ทะเบยีนบา้นตายแตยั่งไมไ่ดจํ้าหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น)  ทต.วงัมว่งพัชร ี[สาํเนาคูม่อืประชาชน] การ
จําหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น (ระเบยีบฯขอ้๑๑๑กรณีบคุคลในทะเบยีนบา้นตายแตยั่งไม่ไดจํ้าหน่ายชือ่
และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น)        14/09/2558 11:17 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจําหนา่ยชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้นเมือ่ปรากฏวา่
บคุคลในทะเบยีนบา้นไดต้ายไปแลว้แตย่งัไมไ่ดจ้ําหนา่ยชือ่และรายการบคุคล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 
 
2. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุฉบบัเจา้บา้นทีป่รากฎชือ่คนตาย 
) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้าย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

4) 
 

หนงัสอืมอบหมายและบตัรประจําตวัผูม้อบหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีมกีารมอบหมาย) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การจําหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้นเมือ่ปรากฏวา่บคุคลในทะเบยีนบา้นไดต้ายไปแลว้แต่
ยังไมไ่ดจํ้าหน่ายชือ่และรายการบคุคล 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจําหน่ายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้นเมือ่ปรากฏวา่บคุคลในทะเบยีนบา้นได ้
ตายไปแลว้แตยั่งไมไ่ดจํ้าหน่ายชือ่และรายการบคุคลทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:28 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะก�อสร�างอาคารโดยไม�ยืน่คําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ก็ได�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท
�องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่
กําหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ได ้
แจง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้แ้จง้มา
ดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบ
รับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การกอ่สรา้งอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การกอ่สรา้ง
อาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39
ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
 
 
 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่แจง้กอ่สรา้งอาคารจา่ยคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั - 
 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยืน่แจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั - 
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้กอ่สรา้งอาคารตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถาปนกิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

11) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบุชือ่เจา้ของอาคารชือ่อาคาร
สถานทีก่อ่สรา้งชือ่คณุวฒุทิ ีอ่ยูข่องวศิวกรผูคํ้านวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที่
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํา้หนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพืน้ดนิทีร่องรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคํานวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํา้เสยีและการระบายนํา้ทิง้ (ระดบัวฒุ ิ
วศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวทิต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 
16:03 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ขอทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้บา้น 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูร้อ้งไดแ้กผู่ม้ชี ือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้นซึง่รายการในชอ่งสถานะภาพมไิดร้ะบวุา่เป็นเจา้บา้นแตม่คีวามประสงคจ์ะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้บา้น 
 
2. เงือ่นไข 
 
(1)กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีผ่◌้รูอ้งประสงคจ์ะขอลงรายการเป็นเจา้บา้น) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้ขอทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้บา้น 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้ขอทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้บา้นทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:11 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้นดงันี ้
         1.1การดําเนนิการขดุดนินัน้จะตอ้งเป็นการดําเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคับไดแ้ก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมอืงพัทยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 
              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น
ทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 
         1.2การดําเนนิการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการขดุดนิ
โดยมคีวามลกึจากระดับพืน้ดนิเกนิ 3เมตรหรอืมพีืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตรหรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จา้
พนักงานทอ้งถิน่ประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการกระทําทีข่ดัหรอืแยง้กบั
พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    
     2. การพจิารณารับแจง้การขดุดนิ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันับแตว่ันที่
ไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีม่กีารแจง้ถา้ผู ้
แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจออกคําสัง่ใหก้ารแจง้เป็น
อนัสิน้ผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีกํ่าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ
แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีบคุคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีนติบิคุคล)) 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะดําเนนิการขุดดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้การขดุดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณการขุดดนิทีม่ ี
ความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิ๓เมตรหรอืพืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิ 
10,000 ตารางเมตรตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาไมตํ่า่กวา่ระดบัสามญัวศิวกร
กรณีการขดุดนิทีม่คีวามลกึเกนิสงู 20 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

รายละเอยีดการตดิต ัง้อุปกรณสํ์าหรบัวดัการเคลือ่นตวัของดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีการขดุดนิลกึเกนิ 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ชือ่ผูค้วบคมุงาน (กรณีการขดุดนิลกึเกนิ 3 เมตรหรอืมพีืน้ทีป่าก
บอ่ดนิเกนิ 10,000 ตารางเมตรหรอืมคีวามลกึหรอืมพีืน้ทีต่ามทีเ่จา้
พนกังานทอ้งถิน่ประกาศกําหนดผูค้วบคมุงานตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบัฉบบัละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้ขดุดนิทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 16:01 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารโดยไม�ยืน่คําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ก็ได�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท�

องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่
กําหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ได ้
แจง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้แ้จง้มา
ดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบ
รับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การเคลือ่นยา้ยอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การ
เคลือ่นยา้ยอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้าม
มาตรา๓๙ทวไิมถู่กตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิี้หรอื
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
แจง้เคลือ่นยา้ยอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

7 วนั - 
 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยืน่แจง้ทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

35 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนด
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลงนาม
แทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็น
เจา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทวทิต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 04/09/2015 
11:19 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม�ยืน่คําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ก็ได�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท�อง
ถิน่ตามมาตรา๓๙ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่
กําหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ได ้
แจง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา๓๙ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้แ้จง้มา
ดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน๗วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ดงักลา่วและภายใน๑๒๐วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบ
รับแจง้ตามมาตรา๓๙ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การดดัแปลงอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การดดัแปลง
อาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา๓๙
ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเร็ว 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่แจง้ดดัแปลงอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

7 วนั - 
 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยืน่แจง้ทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

35 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้ดดัแปลงอาคารตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้กอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถาปนกิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบุชือ่เจา้ของอาคารชือ่อาคาร
สถานทีก่อ่สรา้งชือ่คณุวฒุทิ ีอ่ยูข่องวศิวกรผูคํ้านวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที่
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํา้หนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพืน้ดนิทีร่องรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคํานวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

18) แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํา้เสยีและการระบายนํา้ทิง้ (ระดบัวฒุ ิ
วศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวทิต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 
15:54 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้นดงันี ้
         1.1การดําเนนิการถมดนินัน้จะตอ้งเป็นการดําเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคับไดแ้ก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมอืงพัทยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 
              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น
ทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 
         1.2การดําเนนิการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการถมดนิ
โดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกวา่ระดับทีด่นิตา่งเจา้ของทีอ่ยูข่า้งเคยีงและมพีืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตารางเมตรหรอืมพีืน้ทีเ่กนิกวา่ทีเ่จา้
พนักงานทอ้งถิน่ประกาศกําหนดซึง่การประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตกิารขดุ
ดนิและถมดนิ 
     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนันับแตว่ันที่
ไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีม่กีารแจง้ถา้ผู ้
แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจออกคําสัง่ใหก้ารแจง้เป็น
อนัสิน้ผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีกํ่าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ
แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะดําเนนิการถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (กรณีการถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิ
ต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไปวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรม
โยธาไมตํ่า่กวา่ระดบัสามญัวศิวกรกรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตาราง
เมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิ 5 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

ชือ่ผูค้วบคมุงาน (กรณีการถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิ
ต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไปตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

ชือ่และทีอ่ยูข่องผูแ้จง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบัฉบบัละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ ( 
)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้ถมดนิทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 27/08/2015 15:48 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ร ือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารที่
อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ 2เมตรโดยไม�ยืน่คําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ก็ได
�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท�องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับ
แจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนดเพือ่เป็นหลักฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสารไวไ้มถู่กตอ้งหรอืไม่ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้
พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ดงักลา่ว
และภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้
พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการ
คํานวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่
ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39
ทวทิราบโดยเร็ว 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่แจง้รือ้ถอนอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา
รับรองการแจง้และมหีนังสอืแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

12 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

แบบการแจง้รือ้ถอนอาคารตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบข ัน้ตอนและสิง่ป้องกนัวสัดุ
หลน่ในการรือ้ถอนอาคาร (กรณีอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวชิาชพีควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการรือ้ถอน
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวทิต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 04/09/2015 
11:18 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบยีนราษฎร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ◌้รูอ้งไดแ้กเ่จา้ของรายการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีจะขอใหน้ายทะเบยีนตรวจคดัหรอืคดัและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบยีน
ราษฎรไดท้ีส่าํนักทะเบยีนทีจั่ดทําทะเบยีนราษฎรดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์หง่ใดแหง่หนึง่ก็ได ้
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้งกรณีเจา้ของรายการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีมา
ดําเนนิการ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูม้อบหมายพรอ้มหนังสอืมอบหมายกรณีมกีาร
มอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผ◌้มูสีว่นไดเ้สยี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎรทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
31/08/2015 10:02 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบยีนราษฎรกรณีเอกสารตน้ฉบบั
หรอืเอกสารหลกัฐานทีเ่ก็บตน้ฉบบัเอกสารการทะเบยีน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
ไมม่ขีอ้มลูขอบเขตการใหบ้รกิาร 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎรกรณีเอกสารตน้ฉบับหรอืเอกสารหลกัฐานทีเ่ก็บตน้ฉบับ
เอกสารการทะเบยีน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกระจันอําเภออูท่องจังหวดัสพุรรณบรุกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
เทศบาลตําบลกระจันอําเภออูท่องจังหวดัสพุรรณบรุ ี
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎรกรณเีอกสารตน้ฉบับหรอืเอกสารหลกัฐานที่
เก็บตน้ฉบับเอกสารการทะเบยีนทต.วงัมว่งพัชร[ีสาํเนาคูม่อืประชาชน] การตรวจคดัและรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎรกรณี
เอกสารตน้ฉบับหรอืเอกสารหลักฐานทีเ่ก็บตน้ฉบับเอกสารการทะเบยีน 11/09/2558 16:09 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบกจิการมอีายถุงึวนัที ่31 ธันวาคมของปีนัน้การตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่คําขอตามแบบธพ.น. ๓พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นภายใน 60 วนักอ่นวนัทีใ่บอนุญาตสิน้อาย ุ
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 ถงึ 75 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

42 ถงึ 72 วนัทํา
การ 

เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ (แบบธพ.น. ๓) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 

6) 
 

สําเนาสญัญาประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค�าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

2) ค�าธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจุนํา้มนัเป็นไปตามขอ้ 
62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบั
การแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบ
กจิการนํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 



 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน้ํามัน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
3)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 
4)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ
อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 350 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 350 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน้ํามันทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 
27/08/2015 16:18 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีการใชส้ตูบิตัรใบแจง้การยา้ยทีอ่ยูห่รอืทะเบยีนบา้น
แบบเดมิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูข้อเพิม่ชือ่ 
 
2. สถานทีย่ืน่คํารอ้งประกอบดว้ย 
 
(1) กรณีผูร้อ้งมหีลักฐานสตูบิตัรหรอืใบแจง้ยา้ยทีอ่ยูใ่หย้ืน่คํารอ้งทีส่าํนักทะเบยีนอําเภอหรอืสาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ทีอ่อกเอกสาร
สตูบิัตรหรอืใบแจง้ยา้ยทีอ่ยูแ่ลว้แตก่รณี 
 
(2) กรณีผูร้อ้งมหีลักฐานทะเบยีนบา้นแบบเดมิใหย้ืน่คํารอ้งทีส่าํนักทะเบยีนอําเภอหรอืสาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ทีผู่ร้อ้งมชี ือ่อยู่ใน
หลกัฐานทะเบยีนบา้นเป็นครัง้สดุทา้ย 
 
3. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
4. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้รูอ้งถา้มเีชน่บตัรประจําตัวประชาชนแบบขาวดําฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

หลกัฐานทะเบยีนราษฎรทีม่รีายการบุคคลทีข่อเพิม่ชือ่เชน่สตูบิตัร
ใบแจง้การยา้ยทีอ่ยูห่รอืทะเบยีนบา้นแบบเดมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุตามแตก่รณี) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

เอกสารทีร่าชการออกใหเ้ช่นหลกัฐานการศกึษาหลกัฐานทหาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีการใชส้ตูบิตัรใบแจง้การยา้ยทีอ่ยูห่รอืทะเบยีนบา้นแบบเดมิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีการใชส้ตูบิตัรใบแจง้การยา้ยทีอ่ยูห่รอืทะเบยีนบา้นแบบเดมิทต.วงัมว่งพัชรี
สาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:03 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยูอ่าศยัใน
ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงหรอืกฎหมายวา่ดว้ย
สญัชาต ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นบดิามารดาหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลํิาเนาอยู ่)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของเจา้บา้นถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานทะเบยีนบา้นหรอืทะเบยีนประวตัหิรอืบตัรประจําตวับดิา
มารดาและของผ◌้ขูอเพิม่ชือ่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

หลกัฐานอืน่ทีท่างราชการออกใหเ้ช่นใบอนุญาตทํางานหลกัฐาน
การศกึษา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวงศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดัศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอโทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยไดรั้บการผ่อนผันใหอ้ยูอ่าศยัในราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย
ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงหรอืกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยไดรั้บการผ่อนผันใหอ้ยูอ่าศยัในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงหรอืกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาตทิต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 
13:25 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยทีไ่ดร้บัอนญุาตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่น
ประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นบดิามารดาหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งเบอรโ์ทร  036-364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวามเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่และความ
ยนิยอมของเจา้บา้นใหเ้พิม่ชือ่เขา้ทะเบยีนบา้นโดยรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายทะเบยีนอําเภอหรอืนาย
ทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาต/
ไมอ่นุญาตและแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้รูอ้งถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบสําคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วของผูข้อเพิม่
ชือ่หรอืหนงัสอืรบัรองทีห่นว่ยงานของรฐัออกใหเ้พือ่รบัรองการ
ไดร้บัอนุญาตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. 13) สําเนาทะเบยีนประวตัหิรอืบตัร
ประจําตวัคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยทีไ่ดรั้บอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิม่ชือ่ใน
ทะเบยีนบา้น 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยทีไ่ดรั้บอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยเป็นการถาวร
ขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้นพัชรเีพ็ชรเด็ดสาํเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 13:18 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีคนสญัชาตไิทยเดนิทางกลบัจากตา่งประเทศหรอืเกดิใน
ตา่งประเทศเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยโดยไมม่หีลกัฐานแสดงวา่เป็นคนสญัชาตไิทย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 90 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั (ทัง้นีก้ารหารอืตอ้งสง่ใหส้าํนักทะเบยีนกลางภายใน 30 วนั
นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้าํนักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งเบอรโ์ทรศพัท ์036-364121/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :90 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
นายทะเบยีนทําหนังสอืไปยังสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงแหง่
ทอ้งทีท่ีผู่นั้น้เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยเพือ่พสิจูน์สญัชาต ิ
(หมายเหต:ุ (เมือ่ไดรั้บแจง้การพสิจูน์สญัชาตแิลว้จงึเสนอให ้
นายทะเบยีนพจิารณา)) 

60 วนั สาํนักงานตรวจคนเขา้
เมอืง (สตม.) 

 

3) การพจิารณา 
ตรวจสอบพยานหลักฐานพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและรวบรวม
ขอ้เท็จจรงิพรอ้มหนังสอืยนืยันการพสิจูนส์ญัชาตจิากสาํนักงาน
ตรวจคนเขา้เมอืงและความเห็นใหน้ายทะเบยีนอําเภอหรอืนาย
ทะเบยีนทอ้งถิน่เพือ่พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

4) การพจิารณา 
นายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาต/
ไมอ่นุญาตและแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้มเีชน่บตัรประจําตวัประชาชนขาวดําฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อเพิม่ชือ่เชน่หนงัสอืเดนิทางหนงัสอื
รบัรองการเกดิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งเบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีคนสญัชาตไิทยเดนิทางกลับจากตา่งประเทศหรอืเกดิในตา่งประเทศเดนิทางเขา้มาในประเทศ
ไทยโดยไมม่หีลกัฐานแสดงวา่เป็นคนสญัชาตไิทย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีคนสญัชาตไิทยเดนิทางกลบัจากตา่งประเทศหรอืเกดิในตา่งประเทศเดนิ
ทางเขา้มาในประเทศไทยโดยไมม่หีลกัฐานแสดงวา่เป็นคนสญัชาตไิทยพัชรเีพ็ชรเด็ดสําเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 13:13 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีตกสาํรวจตรวจสอบทะเบยีนราษฎรเมือ่ปีพ.ศ. 2499 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. จะตอ้งเป็นผูท้ีเ่กดิกอ่นวนัที ่1มถินุายน 2499 
 
2. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
3. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
4. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
บตัรประจําตวัประชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้งถา้มเีชน่บตัรประจําตัวประชาชนขาวดํา ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานทีม่รีายการบุคคลของผูข้อเพิม่ชือ่เช่นบญัชสํีามะโนครวั
ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

เอกสารทีร่าชการออกใหเ้ช่นหลกัฐานการศกึษาหลกัฐานทหาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบยีนราษฎรเมือ่ปีพ.ศ. 2499 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีตกสาํรวจตรวจสอบทะเบยีนราษฎรเมือ่ปีพ.ศ. 2499  ทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อื
ประชาชน 09/09/2015 16:14 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีคนทีไ่มม่สีญัชาตไิทยตอ่มาไดร้บัสญัชาตไิทยตาม
กฎหมาย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นบดิามารดาหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุทีข่อเพิม่ชือ่) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

2) บตัรประจําตวัประชาชนของผ◌้รูอ้ง กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

3) 
 

เอกสารทีท่างราชกาารออกใหซ้ึง่แสดงวา่เป็นคนสญัชาตไิทยเชน่
หนงัสอืสําคญัการแปลงสญัชาตปิระกาศกระทรวงมหาดไทยสําเนา
คําส ัง่ศาลหรอืคําพพิากษา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีคนทีไ่มม่สีญัชาตไิทยตอ่มาไดรั้บสญัชาตไิทยตามกฎหมาย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีคนทีไ่มม่สีญัชาตไิทยตอ่มาไดรั้บสญัชาตไิทยตามกฎหมายทต.วงัมว่งพัชรี
สาํเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 13:20 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลทีถ่กูจําหนา่ยชือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้น
เนือ่งจากมชีือ่และรายการโดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นบดิามารดาหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีผ่◌้รูอ้งถูกจําหน่ายเนือ่งจากทจุรติ) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้งถา้ม)ี 

3) 
 

หลกัฐานทะเบยีนทีม่รีายการของผูข้อเพิม่ชือ่เชน่บญัชี
สํามะโนครวัทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

เอกสารทะเบยีนราษฎรเชน่ทะเบยีนบา้นท.ร.13 , ทะเบยีน
ประวตัทิ.ร. 38/1 หรอืท.ร. 38 ข 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

5) 
 

เอกสารทีท่างราชการออกใหเ้ชน่หลกัฐานการศกึษาหลกัฐาน
ทหารใบสําคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วของบดิา
มารดา (กรณีผูข้อเพิม่ชือ่มบีดิามารดาเป็นคนตา่งดา้ว) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลทีถ่กูจําหน่ายชือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้นเนือ่งจากมชีือ่และรายการโดยมชิอบ
หรอืโดยทจุรติ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลทีถ่กูจําหน่ายชือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้นเนื่องจากมชีือ่และ
รายการโดยมชิอบหรอืโดยทจุรติทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 12:08 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลอา้งวา่เป็นคนมสีญัชาตไิทยขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีน
บา้นโดยไมม่หีลกัฐานมาแสดง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูข้อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งเบอรโ์ทร  036-364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผ◌้รูอ้งเจา้บา้นพยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฎ
ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวามเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่โดย
รวบรวมหลักฐานพรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอําเภอทอ้งที่
พจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 
เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอําเภอแลว้นายทะเบยีนอําเภอหรอืนาย
ทะเบยีนทอ้งถิน่ดําเนนิการเพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้นและแจง้ให ้
ผูข้อเพิม่ชือ่ทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

2) 
 

บตัประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้งถา้มเีชน่บตัรประจําตัวประชาชนขาวดําฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานราชการอืน่เช่นหลกัฐานการศกึษาหลกัฐานทหาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวงศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดัศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอโทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลอา้งวา่เป็นคนมสีญัชาตไิทยขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้นโดยไมม่หีลักฐานมาแสดง 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลอา้งวา่เป็นคนมสีญัชาตไิทยขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้นโดยไมม่หีลักฐาน
มาแสดงพัชรเีพ็ชรเด็สาํเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 13:14 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่เด็กอนาถาซึง่อยูใ่นความอปุการะเลีย้งดขูองบคุคลหนว่ยงาน
เอกชน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กผู่อ้ปุการะหรอืหน่วยงานทีอ่ปุการะ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
การเพิม่ชือ่เด็กอนาถาซึง่อยูใ่นความอปุการะเลีย้งดขูองบคุคล
เทศบาลตําบลวงัมว่งเบอรโ์ทร  036-364121 
 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 
สอบสอนผ◌้รูอ้งเจา้บา้นและบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืโดยรวบรวม
หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอใหน้ายอําเภอพจิารณาอนุมัต/ิไม่
อนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 
เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอําเภอแลว้นายทะเบยีนอําเภอหรอืนาย
ทะเบยีนทอ้งถิน่ดําเนนิการเพิม่ชือ่และแจง้ใหผู้ข้อเพิม่ชือ่ทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูร้อ้งถา้มเีชน่บตัรประจําตัวประชาชนขาวดําฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานรบัตวัเด็กไวอุ้ปการะ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

4) 
 

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีข่อเพิม่ชือ่เช่นหลกัฐานการศกึษา
จดหมายภาพถา่ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวงศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดัศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอโทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่เด็กอนาถาซึง่อยูใ่นความอปุการะเลีย้งดขูองบคุคลหน่วยงานเอกชน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การเพิม่ชือ่เด็กอนาถาซึง่อยู่ในความอปุการะเลีย้งดขูองบคุคลหน่วยงานเอกชนพัชรเีพ็ชรเด็ด
สาํเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 13:15 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่บคุคลทีไ่ดม้กีารลงรายการ"ตายหรอืจําหนา่ย"ในทะเบยีน
บา้นฉบบัทีม่เีลขประจําตวัประชาชนเนือ่งจากการแจง้ตายผดิคนหรอืสาํคญัผดิในขอ้เท็จจรงิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คํารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
 
2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวามเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่และ
สาเหตทุีม่กีารแจง้การตายหรอืการจําหน่ายรายการบคุคลเพือ่
สอบสวนวา่เป็นการแจง้โดยทจุรติหรอืไมโ่ดยรวบรวมหลักฐาน
พรอ้มความเห็นเสนอนายอําเภอพจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 
เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอําเภอแลว้นายทะเบยีนอําเภอหรอืนาย
ทะเบยีนทอ้งถิน่ดําเนนิการยกเลกิการลงรายการและแจง้ใหผู้ ้
รอ้งทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) สําเนาทะเบยีนบา้น สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีม่กีารลงรายการ"ตายหรอืจําหน่าย") 

ทอ้งถิน่ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้รูอ้งถา้ม ี) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

มรณบตัรหรอืใบรบัแจง้การตาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีลงรายการ"ตาย") 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

เอกสารทีท่างราชการออกใหเ้ชน่หลกัฐานการศกึษาหลกัฐาน
ทหาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวงศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดัศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอโทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่บคุคลทีไ่ดม้กีารลงรายการ"ตายหรอืจําหน่าย"ในทะเบยีนบา้นฉบบัทีม่เีลขประจําตัวประชาชน
เนือ่งจากการแจง้ตายผดิคนหรอืสําคญัผดิในขอ้เท็จจรงิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:สาํเนาคูม่อืประชาชน 02/09/2015 13:16 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การเกดิกรณีการแจง้สาํนกัทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กบ่ดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของเด็กทีเ่กดิหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากบดิามารดาหรอื
ผูป้กครอง 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีเ่ด็กเกดิ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จง้และบตัรประจําตวัประชาชนบดิา
มารดา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีป่รากฎชือ่บดิามารดาหรอืผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ของเด็กทีเ่กดิ) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองการเกดิท.ร. 1/1 ทีอ่อกโดยโรงพยาบาลหรอื
สถานพยาบาลหรอืผลตรวจสารพนัธุก์รรม (DNA) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผลตรวจสารพันธกุรรม (DNA) ทีต่รวจพสิจูนจ์ากหน่วยงาน
ของรัฐหรอืสถาบนัทีน่่าเชือ่ถอืซึง่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นบดิามารดา
ของเด็กทีเ่กดิ) 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีมอบหมายใหบ้คุคลอืน่แจง้แทน) 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของพยานบคุคลทีม่าใหถ้อ้ยคําอย่างนอ้ย 2 คน) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การเกดิกรณีการแจง้สํานักทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การเกดิกรณีการแจง้สาํนักทะเบยีนอืน่ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
31/08/2015 09:37 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การเกดิกรณีเกดิในบา้นและเกดินอกบา้น 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก ่
 
(1) กรณีเกดิในบา้นบดิาหรอืมารดาหรอืเจา้บา้นทีเ่ด็กเกดิหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบดิามารดาหรอืเจา้บา้น 
 
(2) กรณีเกดินอกบา้นบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบดิาหรอืมารดา 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัทีเ่ด็กเกดิ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1)การพจิารณาการไดส้ญัชาตขิองบตุรกรณีทีม่ารดาเป็นคนตา่งดา้วและบดิาเป็นคนไทยตอ้งดําเนนิการสอบสวนพยานบคุคล
เพือ่ใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิวา่บดิาเป็นบคุคลสญัชาตไิทยใชเ้วลา 1 วนั 
 
(2) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(3) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัของผ◌้แูจง้และบตัรประจําตวัประชาชนของบดิามร
ดา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นหรอืสําเนาทะเบยีนประวตัขิองบดิามารดา (ถา้
ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีจ่ะขอเพิม่ชือ่เด็กทีเ่กดิ) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองการเกดิตามแบบท.ร. 1/1 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาลทีเ่ด็กเกดิเป็นกรณีเด็กทีเ่กดิใน
สถานพยาบาล) 

- 

5) 
 

ใบรบัแจง้การเกดิตามแบบท.ร. 1 ตอนหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีแจง้เกดิกบักํานันผูใ้หญบ่า้นและเด็กเกดิในบา้น) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบหมาย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผ◌้แูจง้) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การเกดิกรณีเกดิในบา้นและเกดินอกบา้น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การเกดิกรณีเกดิในบา้นและเกดินอกบา้นทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 
09/09/2015 15:51 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การเกดิเกนิกาํหนด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ระยะเวลาการแจง้ตัง้แตพ่น้กําหนด 15วนันับแตว่นัทีเ่กดิ 
 
2. ผูแ้จง้ไดแ้ก ่
 
(1) บดิามารดาหรอืผูป้กครองกรณีบคุคลทีจ่ะแจง้การเกดิยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 
 
(2) ผูท้ียั่งไมไ่ดแ้จง้การเกดิแจง้การเกดิดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :90 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

89 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วของ
บดิามารดาหรอืผ◌้ปูกครองของเด็ก 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 ทีม่ชี ือ่บดิามารดาหรอื
ผูป้กครอง 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

4) 
 

รูปถา่ยของเด็ก 2 นิว้จํานวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองการเกดิตามแบบท.ร.1/1 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีทีเ่ด็กเกดิในสถานพยาบาล) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีทีม่อบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผ◌้แูจง้) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การเกดิเกนิกําหนด 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาติ
ของเด็กซึง่ถกูทอดทิง้เด็กเร่ร่อนหรอืเด็กทีไ่มป่รากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้พ.ศ. 2551 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 90.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การเกดิเกนิกําหนดทต.วงัมว่งสาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 09:38 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การตายกรณีตายในบา้นและตายนอกบา้น 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้ก ่
 
(1)เจา้บา้นทีม่คีนตายกรณีคนตายในบา้น (รวมถงึสถานพยาบาล) หากไมม่เีจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 
 
(2)บคุคลทีไ่ปกับผูต้ายหรอืผูพ้บศพกรณีตายนอกบา้น 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน24 ชัว่โมงนับตัง้แตเ่วลาตายหรอืเวลาพบศพ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูต้ายถา้ม)ี 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองการตายตามแบบท.ร.4/1 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีตายในสถานพยาบาล) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

ใบรบัแจง้การตายท.ร.4 ตอนหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีแจง้ตอ่กํานันผูใ้หญบ่า้น) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีผ่◌้ตูายมชีือ่อยูถ่า้ม)ี 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การตายกรณีตายในบา้นและตายนอกบา้น 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การตายกรณีตายในบา้นและตายนอกบา้นทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
09/09/2015 15:54 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การตายกรณีสาํนกัทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นของบา้นทีม่กีารตายบคุคลทีไ่ปกับผูต้ายขณะตายผูพ้บศพหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน24 ชัว่โมงนับตัง้แตเ่วลาตายหรอืเวลาพบศพ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งที่ท่ ีศ่พอยูห่รอืมกีารจัดการศพโดยการเก็บ
ฝังเผาหรอืทําลาย)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :3 ชัว่โมง 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

3 ชัว่โมง เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูต้ายถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุทีผ่◌้ตูายมชีือ่อยู)่ 

ทอ้งถิน่ 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองการตายท.ร. 4/1 ทีอ่อกโดยสถานพยาบาล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีทีผู่ต้ายรักษากอ่นตาย) 

- 

5) 
 

ผลตรวจสารพนัธุกรรม (DNA) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีส่ามารถบง่บอกตัวบคุคลของผูต้ายได)้ 

- 

6) 
 

พยานหลกัฐานอืน่เชน่รูปถา่ยงานศพของคนตาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การตายกรณีสํานักทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การตายกรณีสํานักทะเบยีนอืน่ทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 
09:40 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การตายเกนิกาํหนด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นของบา้นทีม่กีารตายบคุคลทีไ่ปกับผูต้ายขณะตายผูพ้บศพหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายหลงั 24 ชัว่โมงนับตัง้แตเ่วลาตายหรอืเวลาพบศพ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งทีท่ีต่ายหรอืทีศ่พอยูห่รอืมกีารจัดการศพ
โดยการเก็บฝังเผาหรอืทําลาย)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) บตัรประจําตวัประชาชน สาํนักบรหิารการทะเบยีน 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้ตูายถา้ม)ี 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีผู่ต้ายมชีือ่อยู่) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองการตายตามแบบท.ร. 4/1 ทีอ่อกโดย
สถานพยาบาล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีทีค่นตายเขา้รับการรักษากอ่นตาย) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

5) 
 

ผลตรวจสารพนัธุกรรม (DNA) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีส่ามารถบง่บอกตัวบคุคลของผูต้าย) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การตายเกนิกําหนด 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การตายเกนิกําหนดทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 10:42 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยกลบัเขา้ทีเ่ดมิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเจา้บา้นหลงัเดมิ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูท้ ีไ่ดรั้บมอบหมายพรอ้มดว้ยหนังสอืมอบหมายกรณีไดรั้บ
มอบหมายใหแ้จง้แทน) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้ยูา้ยทีอ่ยูถ่า้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีผู่ย้า้ยมชีือ่ครัง้สดุทา้ยกอ่นการยา้ยออก) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

5) 
 

ใบรบัแจง้การยา้ยทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีไ่ดรั้บมาจากใบแจง้การยา้ยออก) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยกลับเขา้ทีเ่ดมิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยกลับเขา้ทีเ่ดมิทต.วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 09:52 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยเขา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน๑๕วนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเจา้บา้นทีป่ระสงคจ์ะยา้ยเขา้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูย้า้ยทีอ่ยูถ่า้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุทีป่ระสงคจ์ะยา้ยเขา้) 

ทอ้งถิน่ 

4) 
 

ใบรบัแจง้การยา้ยทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีไ่ดรั้บมาจากการยา้ยออกซึง่เจา้บา้นไดล้งชือ่ยนิยอมให ้
ยา้ยเขา้) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยเขา้ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยเขา้ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 09:53 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยทีอ่ยูข่องคนทีอ่อกไปจากบา้นเป็นเวลานานและไมรู่ว้า่
ไปอยูท่ ีใ่ด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 30วนันับแตว่นัทีอ่อกไปจากบา้นไปครบ 180วนั 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้ในฐานะเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีผ่◌้ทูีอ่อกจากบา้นมชีือ่อยู่) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) หลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วกบัตวับุคคลทีอ่อกไปจากบา้นเชน่สําเนาบตัร สาํนักบรหิารการทะเบยีน 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ประจําตวั (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

บตัประจําตวัของผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มดว้ยหนังสอืมอบหมายกรณีทีไ่ดรั้บมอบหมายใหแ้จง้
แทน) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยทีอ่ยูข่องคนทีอ่อกไปจากบา้นเป็นเวลานานและไมรู่ว้า่ไปอยู่ทีใ่ด 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยทีอ่ยูข่องคนทีอ่อกไปจากบา้นเป็นเวลานานและไมรู่ว้า่ไปอยูท่ีใ่ดทต.วังมว่ง
พัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 09/09/2015 15:57 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยปลายทาง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กผู่ย้า้ยทีอ่ยูห่รอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันับตัง้แตเ่วลาทีย่า้ยเขา้ 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้แูจง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบแจง้การยา้ยทีอ่ยูท่.ร. 6 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

สําเนาทะเบนีบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุบา้นทีป่ระสงคจ์ะยา้ยเขา้) 

4) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัเจา้บา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มคํายนิยอมเป็นหนังสอืกรณีไม่ไดม้าแสดงตนตอ่นาย
ทะเบยีน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยปลายทาง 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยปลายทางทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 09:57 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยออก 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน๑๕วนันับแตว่นัทีย่า้ยออก 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้ในฐานะเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีไดรั้บมอบหมายตอ้งมบีตัรประจําตวัประชาชนผ◌้มูอบ
และหนังสอืมอบหมายจากเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

3) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้ยูา้ยทีอ่ยูถ่า้ม)ี 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีจ่ะยา้ยออก) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

5) 
 

ใบรบัแจง้การยา้ยทีอ่ยูท่.ร.6 ตอนหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีแจง้ยา้ยกับกํานันผูใ้หญบ่า้น) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยออก 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยออกทต.วังมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 09:58 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยออกจากทะเบยีนบา้นกลาง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูแ้จง้ไดแ้ก ่
 
(1)ผูข้อยา้ยซึง่มชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นกลางของสาํนักทะเบยีน 
 
(2)บดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีผูม้ชี ือ่ในทะเบยีนบา้นกลางเป็นผูเ้ยาว)์ 
 
(3)ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย (กรณีผูม้ชี ือ่ในทะเบยีนบา้นกลางมเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถแจง้การยา้ยออกไดด้ว้ยตนเองเนื่องจากเป็นเป็น
คนพกิารทางกายจนเดนิไม่ไดห้รอืเป็นผูเ้จ็บป่วยทพุลภาพหรอืกรณีจําเป็นอืน่) 
 
2. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งทีท่ีผู่ข้อยา้ยมชีือ่ในทะเบยีนบา้นกลาง)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูแ้จง้) 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้ยูา้ยซึง่มชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นกลาง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนของผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุพรอ้มหนังสอืมอบหมายกรณีทีม่กีารมอบใหแ้จง้แทน) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจําตวัของเจา้บา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีย่นิยอมใหย้า้ยเขา้ทะเบยีนบา้นท.ร. 14) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุทีจ่ะแจง้ยา้ยเขา้) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยออกจากทะเบยีนบา้นกลาง 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยออกจากทะเบยีนบา้นกลางทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 31/08/2015 
09:59 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยออกแลว้แตใ่บแจง้การยา้ยทีอ่ยูส่ญูหายหรอืชํารดุ
กอ่นแจง้ยา้ยเขา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กบ่คุคลทีล่งชือ่แจง้ยา้ยออกในใบแจง้การยา้ยทีอ่ยู่ฉบับทีส่ญูหาย 
 
2. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 7วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้ไูดรั้บมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุของผ◌้ยูา้ยคนอืน่ๆทีม่ชี ือ่เป็นผ◌้ยูา้ยออกในใบแจง้ยา้ยทีอ่ยู่
ฉบับทีส่ญูหายหรอืชํารุดกรณีผูย้า้ยออกมากกวา่ 1 ราย) 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยออกแลว้แตใ่บแจง้การยา้ยทีอ่ยู่สญูหายหรอืชํารุดกอ่นแจง้ยา้ยเขา้ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยออกแลว้แตใ่บแจง้การยา้ยทีอ่ยู่สญูหายหรอืชาํรุดกอ่นแจง้ยา้ยเขา้ทต.วงัมว่ง
พัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 09/09/2015 16:00 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตสาํนกัทะเบยีนเดยีวกนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน๑๕วนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้อยูใ่นบา้น 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอําพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก
ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคัญตอ้งดําเนนิการหารอื
มายังสํานักทะเบยีนกลางใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ
แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นสาํนักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :20 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุเจา้บา้นทีย่นิยอมใหย้า้ยเขา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของผ◌้ยูา้ยทีอ่ยูถ่า้ม)ี 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุของบา้นที่ย่า้ยออกและทีย่า้ยเขา้) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

5) 
 

ใบรบัแจง้การยา้ยออกตามแบบท.ร.6 ตอนหนา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีแจง้ยา้ยกับกํานันผูใ้หญบ่า้น) 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร  036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตสาํนักทะเบยีนเดยีวกนั 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตสาํนักทะเบยีนเดยีวกนัทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อื
ประชาชน 31/08/2015 09:55 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอรบัเงนิเบีย้ความพกิาร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 พ.ศ.2553 กําหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปีใหค้นพกิารลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
 ในปีงบประมาณถัดไปณทีทํ่าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลํิาเนาหรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
กําหนด 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิเบีย้ความพกิารตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี้ 
 
 1. มสีญัชาตไิทย 
 
 2. มภีมูลํิาเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 
 
 3.มบีตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชวีติคนพกิาร 
 
 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 
 
ในการยืน่คําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิารคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ความพกิาร
โดยรับเงนิสดดว้ยตนเองหรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผู ้
อนุบาลแลว้แตก่รณี 
 
ในกรณีทีค่นพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบคนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผู ้
พทิกัษ์หรอืผูอ้นุบาลแลว้แตก่รณียืน่คําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 
 
 
 วธิกีาร 
 
 
    1. คนพกิารทีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไปใหค้นพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบธรรมผู ้
พทิกัษ์ผูอ้นุบาลแลว้แตก่รณียืน่คําขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณสถานทีแ่ละภายใน
ระยะเวลาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศกําหนด 
 
    2.กรณีคนพกิารทีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมาใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้
ลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเบีย้ความพกิารตามระเบยีบนี้แลว้ 
 
    3. กรณีคนพกิารทีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ความพกิารไดย้า้ยทีอ่ยูแ่ละยังประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ความพกิารตอ้งไปแจง้ตอ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งใหมท่ีต่นยา้ยไป 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคํา

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 



พรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุรีหัสไปรษณีย ์ 18220 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ:์ 03-6364-407  /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทกุ
ปี)) 

08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไปหรอื
ผูรั้บมอบอํานาจยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบคํารอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่คําขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการ
คณุภาพชวีติคนพกิารพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสําเนา (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้
ความพกิารประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐัทีม่ ี
รูปถา่ยพรอ้มสําเนาของผูดู้แลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบธรรมผู ้
พทิกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แตก่รณี (กรณียืน่คําขอแทน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสําเนาของผูดู้แลคนพกิารผูแ้ทน
โดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แตก่รณี (กรณีทีค่นพกิารเป็น
ผูเ้ยาวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบคนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไร้
ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษห์รอืผูอ้นุบาล
แลว้แตก่รณีการยืน่คําขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทน
ดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สาํนักงานเทศบาลตําบลวงัมว่งเลขที ่ 234  หมูท่ี ่ 1  ตําบลคําพรานอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุ ี 18220  เบอร์
โทรศพัท ์: 03-6364-121  เบอรแ์ฟกซ ์: 03-6364-407  และเว็บไซต ์www.wangmuang-sb@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นร่วมกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นร่วม 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 
2553 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร.036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกลางดงอําเภอทุง่เสลีย่มจังหวดัสโุขทยักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
เทศบาลตําบลกลางดงอําเภอทุง่เสลีย่มจังหวดัสโุขทยั 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
 
1)ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 
2552 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพี
ผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2552 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายทุต.วงัมว่งพัชร ี[สาํเนาคูม่อืประชาชน] 
การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ11/09/2558 13:16 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากใบอนุญาตสญูหายหรอืถูกทําลายในสาระสาํคัญใหผู้รั้บใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตาม
แบบธพ.น.๖พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานภายใน 15 วนันับแต�่วนัทีไ่ด�ทราบถงึการสญูหายหรอืถกูทําลายดงักลา่ว 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

27 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการ    (แบบธพ.น.๖) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสําเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

หลกัฐานการแจง้ความวา่ใบอนุญาตประกอบกจิการสูญหาย 
(กรณีสญูหาย) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการเดมิทีถ่กูทําลายในสาระสําคญั (กรณี
ถกูทําลายและอืน่ๆ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 

8) 
 

อืน่ๆ(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค�าธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๖เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
3)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ
อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน้ํามันทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อื
ประชาชน 27/08/2015 16:16 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั (ระยะที ่1 : 
ข ัน้ตอนออกคาํส ัง่รบัคาํขอรบัใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะทีส่องและจลกัษณะทีส่องตอ้งยืน่ขออนุญาตและ
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกอ่นจงึเก็บน้ํามันไดซ้ึง่ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามันประเภทกหมายถงึสถานีบรกิารน้ํามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทางหลวง
หรอืถนนสาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตรหรอืตดิเขต
ถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตรและเก็บน้ํามัน
ไวใ้นถังเก็บน้ํามันใตพ้ืน้ดนิ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามันประเภทขหมายถงึสถานีบรกิารน้ํามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตถนน
สาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 เมตรหรอืตดิเขตถนนสว่น
บคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกสาํหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 เมตรและเก็บน้ํามันไวใ้นถังเก็บ
น้ํามันใตพ้ืน้ดนิ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามันประเภทคลักษณะทีส่องหมายถงึสถานีบรกิารน้ํามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ปีรมิาณ
เกนิ 10,000 ลติรขึน้ไปไวใ้นถังเก็บน้ํามันเหนอืพืน้ดนิและจะเก็บน้ํามันทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 5,000ลติรไวใ้นถังเก็บน้ํามันใตพ้ืน้ดนิ
อกีดว้ยก็ไดก้ารเก็บน้ํามันไวใ้นถังเก็บน้ํามันเหนอืพืน้ดนิใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน้ํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 
 
- สถานีบรกิารน้ํามันประเภทจลักษณะทีส่องหมายถงึสถานีบรกิารน้ํามนัทีเ่ก็บน้ํามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 10,000ลติรขึน้ไปไวใ้นถังเก็บ
น้ํามันเหนอืพืน้ดนิถังเก็บน้ํามันใตพ้ืน้ดนิหรอืถังเก็บน้ํามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอืการเก็บน้ํามันไวใ้นถังเก็บ
น้ํามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน้ํามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน้ํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 



 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

42 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการ  (แบบธพ.น. ๑) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูข้อรบัใบอนุญาตมสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอื
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจากหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีด่แูล
และรบัผดิชอบทีด่นิดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

9) 
 

แผนผงัโดยสงัเขปแผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรา้งระบบความ
ปลอดภยัระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่นํา้มนัระบบทอ่ดบัเพลงิระบบ
บําบดันํา้เสยีหรอืแยกนํา้ปนเป้ือนนํา้มนัระบบอุปกรณ์นริภยัแบบ
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่และสิง่ปลูกสรา้งอืน่
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุวศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

รายการคํานวณความม ัน่คงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุวศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรพรอ้มสําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

12) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต
ทําทางเชือ่มถนนสาธารณะหรอืทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื
สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาตทํา
สิง่ลว่งลํา้ลํานํา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุใหนํ้ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับใบอนุญาต) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับ
ใบอนุญาต) ทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:28 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั (ระยะที ่2 : 
ข ัน้ตอนออกใบอนญุาต) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการจะกระทําไดก็้ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดดํ้าเนนิการกอ่สรา้งสถานประกอบการ
แลว้เสร็จถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบทอ่น้ํามันและอปุกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกนัและระงับอัคคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
3. การกอ่สรา้งผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัยตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามัน
เชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
๓3ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
 
(หมายเหต:ุ -) 

27 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
 
เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ผลการทดสอบถงัเก็บนํา้มนัระบบทอ่นํา้มนัและอุปกรณร์ะบบไฟฟ้า
ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาต
ทําทางเชือ่มถนนสาธารณะหรอืทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื
สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสําเนาแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญาตทํา
สิง่ลว่งลํา้ลํานํา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

3) 
 

สําเนาสญัญาประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

2) ค�าธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจุนํา้มนัเป็นไปตามขอ้ 
62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบั
การแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบ
กจิการนํา้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน้ํามันพ.ศ. 2556 
 
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การ
อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน้ํามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต)  ทต.
วงัมว่งพัชรสีําเนาคูม่อืประชาชน 11/09/2015 13:32 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การโอนใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบีรกิารนํา้มนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลวงัมว่งอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุกีระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะโอนกจิการตามทีไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้ก�บคุคลอืน่ใหย้ืน่คําขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๕
พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์
(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจา่หนา้ถงึตัวทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์สาํหรับคา่
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจํากดักําหนด 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

27 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-
364121 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบลวงัมว่ง
อําเภอวงัม่วงจังหวัด

สระบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอโอนใบอนุญาตประกอบกจิการ (แบบธพ.น.๕) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสําเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจําตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสทิธใิชท้ีด่นิของผูร้บัโอนใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (เดมิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 

8) 
 

สําเนาสญัญาประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายแกผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายจากภยัอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 
 

อืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค�าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลวงัม่วงอําเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุเีบอรโ์ทร 036-364121 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งกําหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที๒่
สถานทีย่ืน่แบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามัน 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจิน้ํามัน 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
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เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
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ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน้ํามันทต.วงัมว่งพัชรสีาํเนาคูม่อืประชาชน 
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