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คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ       การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ ส่วสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
   (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมายเหตุ: หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ))  

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
 

(หมายเหตุ: กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ))  

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

ส าเนา 1 ฉบับ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้น
สามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่นก าหนด 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
 
 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

 www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 
 
.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผล  กระทบ
ตอ่สิง่ทวดล้อม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

 หลกัฐานท่ีทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนญุาต 

              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๘ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ       การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
      ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน200 ตารางเมตร และมิใช่
เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
        (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
        (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
        (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
  
 

 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙ 

 

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมายเหตุ หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ:  กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ) 

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
 

(หมายเหตุ:  กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ) 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบบั 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารของสถานประกอบการ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒ 

 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
1) ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org  

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 
 
1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
2 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 

 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผล  กระทบ
ตอ่สิง่ทวดล้อม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

 หลกัฐานท่ีทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนญุาต 

              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔ 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ                                การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                       สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
  
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
    (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 
    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมายเหตุ:. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ) 

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

(หมายเหตุ:กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ) 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

6) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดง
ว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

ส าเนา 1 ฉบบั 

 

8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท
กิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

9) 

 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

10) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม  ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 

11) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

(www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 
 

1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตาม
ประเภทและขนาดของกิจการ)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผล  กระทบ
ตอ่สิง่ทวดล้อม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

 หลกัฐานที่ทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนญุาต 

              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
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คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ          การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร               

                      พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ               ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
     ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถด าเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
      ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง 

(หมายเหตุ: กฎหมายก าหนดต้องออกใบรับแจ้งภายในวันที่
ได้รับแจ้ง) 

30 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
    กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอแจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ  แต่
วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

(หมายเหตุ: หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งที่ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้
การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด) 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

4) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
         มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพื่อมารับหนังสือรับรอง
การแจ้ง 

5 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

     2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
         แจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ 

 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งออกหนังสือรับรอง 
การแจ้ง) 
    แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)  

(หมายเหตุ: กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ) 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบบั 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

6) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าเนา 1 ฉบับ 

7) 

 

เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด 

ส าเนา 1 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
อั ต ร าค่ า ธ ร รม เนี ยมหนั ง สื อ รั บกา รแจ้ ง จั ดตั้ ง ส ถ านที่ จ า หน่ า ยอาหา รและสถานที่ ส ะสมอาหา ร  
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี  

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 หมู่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000  
โทร 036-656787 โทรสาร 036656787 ต่อ 111 

2) Website 

www.phokaoton.org 

3) Facebook fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๖ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

แบบค าขอแจ้ง 
จัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

        

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

  1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ 

……………………………..…….……. 
 โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

 อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน 

………………….…………….….. 
 ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. 

…..………………………..….………. 
 จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ 

……………………………………………………………………………………... 
  2. ช่ือสถานประกอบกิจการ...................................................ประเภท................................................... 
 มีพืน้ท่ี............ตารางเมตร  ตัง้อยูเ่ลขที่ ..................หมูท่ี่................ต าบล....................อ าเภอ............................. 
 จงัหวดั...........................................หมายเลขโทรศพัท์.............................................. 

 3. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้

  ส าเนาบตัรประจ าตวั ………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบ.ุ......... ) 
  ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องได้ทก่..................................................................... 
  หลกัฐานท่ีทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคลทละใบมอบอ านาจ 

   (ในกรณีที่มกีารมอบอ านาจ) 
  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

  เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ ……………………………. 
 

  ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 

 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอทจ้ง 

       ( ……………………………. ) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับแจ้งจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ช่ือสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท…………………………………………………………………… 

มีพืน้ท่ี............................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที่...........หมูท่ี่..............ต าบล...................อ าเภอ.......................... 
จงัหวดั................................หมายเลขโทรศพัท์................................ 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
      

(ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                              (..............................................) 
                                                      ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับแจ้งจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
ช่ือสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท…………………………………………………………………… 

มีพืน้ท่ี............................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที่...........หมูท่ี่..............ต าบล...................อ าเภอ.......................... 
จงัหวดั................................หมายเลขโทรศพัท์................................ 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
      (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                          (..............................................) 
                                                       ต าทหนง่ ............................................... 
                            เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ                          การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
  2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
    หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
         แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด     
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน  

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน  

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

8) 

 

เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและ
ผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่า ผ่านการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นก าหนด 
เป็นต้น 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

 (www.phokaoton .org))  

4) ทางFacebook Fanpage 

 www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 
 
 1 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผล  กระทบ
ตอ่สิง่ทวดล้อม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

 หลกัฐานท่ีทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนญุาต 

              ( ………………………………. ) 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
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คู่มือประชาชน 
 

งานให้บริการ    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร    
                               พืน้ที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน200 ตารางเมตร และ
มิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... 
วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่
ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตราย
ใหม่ 
 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
    2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ประกาศก าหนด) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้น
สามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

การแจ้งผลการพิจารณา 
 
  1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 .2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม  

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผล  กระทบ
ตอ่สิง่ทวดล้อม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

 หลกัฐานท่ีทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนญุาต 

              ( ………………………………. ) 
 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                                    ต าทหนง่ ............................................... 
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คู่มือประชาชน 
 
งานให้บริการ     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่ให้บริการ   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 
1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 
    หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
  
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๓ 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาท ี ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๔ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)   

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 

 

ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๕ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

7) 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดง
ว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท
กิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

9) 

 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

10) 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่
ก าหนด) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

11) 

 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๖ 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton.org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 
 
.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 2 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๗ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   

       เขียนที่ …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ………..……. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

ทขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต …………….….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้ทนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ มาด้วยทล้วดงันี ้
 ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผล  กระทบ
ตอ่สิง่ทวดล้อม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล 

 หลกัฐานท่ีทสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามททนนิติบคุคล 

 เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวา่ข้อความในค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนญุาต 

                 ( ………………………………. ) 
 
 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๘ 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                             (..............................................) 
                                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบทล้ว เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไมค่รบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                            (..............................................) 
                                                                     ต าทหนง่ ............................................... 
 
 
  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๔๙ 

 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ        การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
2. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2552 
4. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 35 นาท ี

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) รับแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน 

 

15 นาท ี งานป้องกันแลบรรเทาสา
ธารณภัย  

ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

20 นาท ี งานป้องกันแลบรรเทาสา
ธารณภัย  

ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๐ 

 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) แบบฟอร์มค าร้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 
  ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org  

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ค่าธรรมเนียม 
ฟรีค่าธรรมเนียม 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๑ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๒ 

 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ        การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     ด้วยรฐับาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อน าไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุข โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การกระท าผิดกฎหมาย และเสนอข้อคิดเห็น ค าติชม ได้โดยสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย โดยภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหา 
หรือพบเห็นการกระท าทุจริต การเรียกรับเงินของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 
  

20 นาท ี ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

บันทึกน าเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพ่ือน าเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

1 วัน ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายกอบต.แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

1 วัน ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๓ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ร่วมกันพิจารณา  ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขและ
แจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

1 วัน ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม  

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org  

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๔ 

 

 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอร้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๕ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและ
ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ทาให้เกิดการขาดแคลนน้าดื่ม น้าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง รุนแรงต่อประชาชน 
การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง จะต้องมีผู้รับผิดชอบดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ได้แก่ เจ้า
พนักงาน ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการจังหวัด เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือ ดังนี้ 
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ช่วย
ผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล 
  
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 นาท ี
 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

4 นาท ี งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล

โพธิ์เก้าต้น  

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๖ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) รับเรื่องและรายงานเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

  

4 นาท ี งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล

โพธิ์เก้าต้น 

3) การพิจารณา 

เสนอนายกอบต.เพ่ือพิจารณาและสั่งการอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือ 

4 นาท ี งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล

โพธิ์เก้าต้น  

4) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น ารถน้ าออก
ให้บริการทันที 

  

4 นาท ี งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล

โพธิ์เก้าต้น  

 
 
ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๗ 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๘ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๕๙ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้
ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ 
     ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่
อาศัย      อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
 
 
  

 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๐ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 13 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอ     พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 

45 นาท ี งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ 

 

15 นาท ี งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์ 

 

3 วัน งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

4) การพิจารณา 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 

(หมายเหตุ: ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วัน นับจากการออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู่ 

2 วัน งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

5) การพิจารณา 

พิจารณาอนุมัติ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นค า
ขอ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
2. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณา ได้แก่ สภาพความ
เป็นอยู่ คุณสมบัติ หรือข้อจ ากัดด้านงบประมาณจะแจ้ง

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
อ าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๑ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

4 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)  ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

6) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๒ 

 

 
 
ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๓ 

 

คู่มือประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ        การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความ
พิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  
หลักเกณฑ์ 
     ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการ
เป็นผู้แทนดังกล่าว 
วิธีการ 
    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ สถานที่
และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
    2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๔ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาท ี
 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ  

20 นาท ี ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน  

10 นาท ี ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

4) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๕ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน
ไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

 

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org  

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๖ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๗ 

 

 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๘ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ        การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
หลักเกณฑ์ 
    1.มีสัญชาติไทย 
    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ
จากผู้มีสิทธิ 
วิธีการ 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเอง หรือมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน  ย้ายไป 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๖๙ 

 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป          
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาท ี งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 

10 นาท ี งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

4) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้

ฉบับจริง 1 ชุด 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาท ี



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

 ด าเนินการแทน) ส าเนา 1 ชุด 

6) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org  

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๑ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๒ 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๓ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ         การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้าย
แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน 
เพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่
ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 
วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๔ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วัน 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน 

(หมายเหตุ: ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 

1 วัน กองคลัง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 

(หมายเหตุ: ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

30 วัน กองคลัง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 

(หมายเหตุ:. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระเงินเพ่ิมตาม
อัตราที่กฎหมายก าหนด) 

15 วัน กองคลัง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๕ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

3) 

 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน 
เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า ส าเนา
ทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

6) ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)  ส าเนา 1 ชุด 

7) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๖ 

 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๗ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๘ 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบยื่นอุทรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๗๙ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ         การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นบัแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษี
เกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๘๐ 

 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นค าขอ 

1 วัน กองคลัง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 

30 วัน กองคลัง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนด
ที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือให้โรงเรือนฯ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๘๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า 
ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

6) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 
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คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๘๔ 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๘๕ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ         การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
     1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
           (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
           (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือ
เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
           (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
    1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
          (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
          (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
          (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
   1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุ
อย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
         (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
         (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
         (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
         (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินน า
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการ
ประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่
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วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
 3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค า
ขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 
หรือ ภบท.8) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี  

30 วัน กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

6) 

 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ของปีก่อน 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org  

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
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1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว 
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 
 

งานให้บริการ: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 หน่วยงานที่ให้บริการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือผู้ขอเลขท่ีบ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

7) 

 

ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน ที่ตั้งส านักงาน รายชื่อกรรมการ 
และอ านาจกรรมการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (หากเป็นเอกสารที่ท าข้ึนในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้
มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

8) 

 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทย 

หมายเหตุ (หากเป็นเอกสารที่ท าข้ึนในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้
มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

9) 

 

ใบอนุญาตท างานของผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทย 
(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

10) 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้
สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้าม)ี 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

11) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

12) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม ส าเนา 1 ฉบับ 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๒ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

 รับรองส าเนาถูกต้อง  

13) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า 
หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

14) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

15) 

 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่
จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน   ค าขอละ 50 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๔ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด      
           ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๘ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

6) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

7) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

9) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า 
หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

10) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน   ค าขอละ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๙๙ 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๐ 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด      
           ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร  

15 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ  

10 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๔ 

 

 

 

 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

4) 

 

หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ- 

5) 

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

6) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือผู้ขอเลขท่ีบ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

7) 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

8) หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

9) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

11) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

12) 

 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่
จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

13) 

 

หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี) 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน   ค าขอละ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๖ 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๗ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๘ 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน   
          เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด) บริษัทจ ากัด และ  
          บริษัทมหาชนจ ากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๐ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ี
ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

3) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

4) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

6) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

8) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

9) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

10) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า 
หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

11) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

12) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่
จ ากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือ

ฉบับจริง 1 ฉบับ 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๒ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

 บริษัท แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน   ค าขอละ 50 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๓ 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.     
          2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๖ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ

ส าเนา 1 ฉบับ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  

30 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๗ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

 ในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

5) 

 

ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศ กรณีนิติ
บุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

6) 

 

ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

8) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

9) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

10) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

11) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๑๙ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๐ 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.    
                               2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๒ 

 

 
 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม  

5 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๓ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

4) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

5) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

6) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

7) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

9) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๔ 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๕ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๖ 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.  
          2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้าง  
          หุ้นสว่นจ ากัด) บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๘ 

 

 

 
 

 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

 

5 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีระบุ
วัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๒๙ 

 

4) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

5) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

6) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

7) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

8) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

9) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

10) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

11) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขาย
จากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง/1 ฉบับ เอกสาร
เพ่ิมเติม 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

12) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวน

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

เงินทุนก็ได้ 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

13) 

 

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัด
ความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
แล้วแต่กรณี (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๑ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.  
             2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

 
หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นค าขอ  
 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม 
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะ
ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนา
บันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๔ 

 

 

 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ

เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ

เกา้ต้น  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม
ส าเนารับรองถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๕ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน 

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) 

 

สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล 
หรือกิจการร่วมค้า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

6) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 

หมายเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

7) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

8) 

 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

9) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

10) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) ส าเนา 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๖ 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๗ 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499    
          กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน 
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค า
ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
(มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็น
ต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๐ 

 

 
 

 

 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบด าเนินการใน
ประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4) หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) ส าเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลงนาม ส าเนา 1 ฉบับ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

 รับรองส าเนาถูกต้อง 

6) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๒ 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๓ 

 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499    
          กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นค าขอ 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน 
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค า
ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  
(มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็น
ต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๕ 

 

 
 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ที่ยื่นค าขอแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4) ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 
โดยให้ทายาทที่ย่ืนค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๖ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงช่ือแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

6) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 
 

 

 

 
 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๗ 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499    
          กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน 
          จ ากัด) บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน 
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค า
ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  
(มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็น
ต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๐ 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร  

15 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

4) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) ใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

6) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

 

 

 
 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๒ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

งานให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499    
           กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

หน่วยงานที่ให้บริการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน 
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค า
ขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  
(มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็น
ต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๕ 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
 

 

 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4) ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิกห้าง
หุ้นส่วน คณะบุคคล หรือกิจการร่วมค้า พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

5) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ 

6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  ส าเนา 1 ฉบับ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๖ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111  

3) เว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทาง Facebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ   30 บาท 

ค่าธรรมเนียม 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๗ 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๘ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๕๙ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใช
ไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลว ใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตให  
ตออายุใบอนุญาตนั้น 
 
 
 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 

1 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาต 

2 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 

2 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๐ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถเพื่อการยื่น (แบบ ข. 5) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
แล้วแต่กรณี 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

6) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๑ 

 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๒ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   เมื่อผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย ายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผู แจ ง 
ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 
ที่เจ าพนักงานทองถิ่นก าหนด เพ่ือท าการตรวจสอบการก อสร าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นให แลว 
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออก
ใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ 
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1 

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๓ 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบ ข.๖) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง ฉบับจริง 1 ชุด 

5) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

6) 

 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๔ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๕ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
  กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ให
มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการ
ตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแก่ 
เจาพนักงานทองถิ่นแลว 

  
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1)  

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๖ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

ส าเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิกมิ
ให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของผู้
ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

4) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 
30  วรรคสอง (แบบ น. 8) 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

6) 

 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 

หมายเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุม
งานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๗ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๘ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
  

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต  

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๖๙ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1)  

35 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) ฉบับจริง 1 ชุด 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้าง

ฉบับจริง 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลง
นาม 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

14) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

15) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

17) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

23) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๓ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

 หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๔ 

 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ           การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
    ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร  

1 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

2 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่

7 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๕ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ  

จังหวัดลพบุรี 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)  

35 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) ค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) ฉบับจริง 1 ชุด 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ในที่ดิน 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๖ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลง ฉบับจริง 5 ชุด 

11) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

13) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๗ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๘ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ    การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า –ออกของรถ เพื่อการอ่ืนตามมาตรา 34 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

     หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทาง  
เขาออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
     ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการ
โอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 

 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร  

1 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

 

2 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๗๙ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

ค าขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถ เพื่อการอ่ืน (แบบ ข. 4) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๘๐ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทน    นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

8) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ            และค านวณ (กรณีเป็นสิ่งท่ีสร้างข้ึนเป็น
อาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 5 ชุด 

13) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งท่ีสร้างข้ึนเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

14) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 
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ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
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คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 

  

1 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต  

2 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

7 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
จังหวัดลพบุรี 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๘๓ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ  

 

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1)  

35 วัน กองช่าง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) 

 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ห้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

 

ส าเนา 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

12) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

13) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

14) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลง
นาม 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

15) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

17) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

18) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๘๗ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

24) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๘๘ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๘๙ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการ
หนึ่ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 วัน 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมเอกสาร  

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต  

5 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๐ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ  

ลพบุรี 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร (น.5) 

12 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข. 3) ฉบับจริง 1 ชุด 

4) 

 

ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้
ครอบครองอาคาร 

ส าเนา 1 ชุด 

5) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

6) 

 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

7) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 5 ชุด 

8) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้น กว่าที่
ได้รับอนุญาตไว้เดิม- 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ พร้อมส าเนาหรือ
ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคาร มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๒ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๓ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร  

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๔ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 

35 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอน วิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อ
ถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๕ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

9) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจบัตรประชาชน
และส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

 

 

ส าเนา 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๖ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๗ 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๘ 

 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120
วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
ค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

 

 

 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๑๙๙ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

  

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ  

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ  

35 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๐ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน           ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

6) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

13) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

14) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๒ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

15) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลง
นาม 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

16) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

17) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

 

 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๓ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
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ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๕ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ 
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท า
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือ
พ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
 2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มี
การแจ้ง ถา้ผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

5 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

3) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการขุดดิน ฉบับจริง 1 ชุด 

4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง ฉบับจริง 1 ชุด 

5 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 1 ชุด 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๗ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

7) หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดิน ฉบับจริง 1 ชุด 

8) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน ฉบับจริง 1 ชุด 

9) 

 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ การขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 

หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๘ 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๐๙ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

  

 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๐ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
  

35 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๑ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ส าเนา 1 ชุด 

 

5) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 1 ชุด 

11) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

13) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๒ 

 

 
 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๓ 

 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 
๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 
  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๔ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

  

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ  

7 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

 

4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๕ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

4) 

 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๖ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

12) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

13) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

14) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528)หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

15) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๗ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

16) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลง
นาม 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

17) 

 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

18) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

 

 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๘ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

24) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๑๙ 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๐ 

 

 
 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ 
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท า
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ
มีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
 2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มี
การแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๑ 

 

  
 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)  

5 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา 1 ฉบับ 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล ส าเนา 1 ชุด 

3) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดิน ฉบับจริง 1 ชุด 

4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง ฉบับจริง 1 ชุด 

5) แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๒ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า 

หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

7) หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน ฉบับจริง 1 ชุด 

8) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน ฉบับจริง 1 ชุด 

9) 

 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน ฉบับจริง 1 ชุด 

 
 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
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คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ก็ได
โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคาร
ตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

  

1 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๕ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา
รับรองการแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ  

12 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

3) 

 

แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

4) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบข้ันตอนและสิ่งป้องกันวัสดุ
หล่นในการ     รื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพควบคุม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน 

ส าเนา 1 ชุด 

 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๖ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

ส าเนา 1 ชุด 

 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

10) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรื้อถอน
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

 

 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๗ 

 

 
 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  

 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๘ 

 

คู่มือประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ      การแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 ได้แก่กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ 
(มาตรา 17(1)) แต่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา18) การประกอบ
กิจการประเภทนี้ ได้แก่ สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 1 หมายถึงร้านจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อยซึ่งมี
ชนิดและปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงและโดยที่การประกอบกิจการประเภทที่ 1 นี้ ไม่ต้องมีการแจ้งหรือขออนุญาตประกอบ
กิจการแต่กฎหมายได้บังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับกิจการที่ควบคุมประเภทที่ 
2 ได้แก่กิจการที่เมื่อจะประกอบการจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา19) ซึ่งกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แก่ 
 
1. สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร) 
 
2. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1(ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 
 
3. สถานีบริการน้ ามันเชิ้อเพลิงประเภท 1 (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) 
 
4. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ าขนาดเล็ก) 
 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เป็นกิจกรรมที่กรมธุรกิจพลังงานต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
กิจกรรมควบคุมประเภทที่ 1 ผู้ประกอบการไม่ต้องแจ้งหรือยื่นค าขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการ จึงไม่มีขั้นตอน
ด าเนินการก่อนประกอบกิจการเนื่องจากกระท าได้ทันทีตามความประสงค์ ส าหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 
  



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๒๙ 

 

 

 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 ยื่นค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 และเอกสารหลักฐาน 

1 ชั่วโมง กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างถังเก็บ
น้ ามันเชื้อเพลิงและรายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงของถัง
เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 

25 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3) การพิจารณา 

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจอนุญาตได้พิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2 

(หมายเหตุ: (การพิจารณาและการออกหนังสืออนุญาต 
ภายใน 30 วัน นับแต่ยื่นค าร้องขอใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่2))  

5 วัน กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 



คูม่ือประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลโพธ์ิเก้าต้น    ๒๓๐ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 

 

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (แบบ ธพ.ป.1) 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 

 

โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิในที่ดินอื่นๆ 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 

 

เอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินเป็นที่ตั้ง
สถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี2 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 

 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาต
ท าทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทาง
หลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางส าหรับยานพาหนะเข้า
ออกสถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะท่ี 1 เพื่อการจ าหน่าย
หรือขาย หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณ
ที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวงส่วนบุคคลล าน้ าสายนั้น 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

7) 

 

แผนที่สังเขปแสดงสถาานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูก
สร้างท่ีอยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 3 ฉบับ 

8) 

 

แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ 

 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 3 ฉบับ 

9) 

 

แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 3 ฉบับ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร  จ านวน 

10) 

 

รายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดิน
ขนาดใหญ่ ถังเก็บ และจ่ายก๊าซธรรมชาติ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

11) 

 

หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นผู้ค านวณความ
ม่ันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมมลพิษของถัง
เก็บน้ ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
และสื่งปลูกสร้างต่างๆและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฏหมายว่่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

 

 
 
 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมค าขอฉบับละ 20 บาท 

การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไม่รวมถึงถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงใต้ดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงและปริมาตรของถัง 

(หมายเหตุ: (ปริมาตรไม่เกิน 100,000 ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมไม่เกินถังละ 800 บาท 
ปริมาตรเกิน 100,000 ลิตร  ให้คิดค่าธรรมเนียมไม่เกินปริมาตรละ 80 บาท)) 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
69/9 ม. 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

2) ทางโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 036-656787 โทรสาร 036-6567878 ต่อ 111 

3) ทางเว็บไซต์ 

www.phokaoton .org 

4) ทางFacebook Fanpage 

www.facebook.com/phokaoton  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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