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องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
อําเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง  การใชคู้่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
**************************************** 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดต้องได้รับอนุญาต  
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ืออํานายความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุน
ของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อ

ขอรับบริการ จึงได้ดําเนินการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชนข้ึน เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ข้ันตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้อนุญาตต้องนํามาประกอบในการมาติดต่อขอรับบริการ 

โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   ได้ดําเนินการปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชนไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางหิน และทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th หรือประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ใน

วันและเวลาราชการ   

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                         

        ( นายวิชัย   ศรีเจริญ ) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
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คํานํา 

            พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามมาตรา ๗ ได้กําหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้ อนุญาต
จะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนลดระยะของ
ประชาชนเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบดังน้ัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและทราบ
ขั้นตอนการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลตําบลกุดบากจึงได้จัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินต่อไป 
 

 

 

 

   นายวิชัย    ศรีเจริญ 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง      หน้า 

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์  1-3 

ช่วยเหลือสาธารภัย  4-5 

สนับสนุนน้ําอุปโภคและบริโภค  6-7 

ซ่อมแซมท่อประปา  8-9 

ขอติดต้ังมาตรน้ํา  10-11 

การรับรองการขอใช้ไฟฟ้ากรณีทะเบียนบา้นชั่วคราว  12-13 

งานคุ้มครองผูบ้ริโภค  14-16 

การขอใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  17-20 

การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  21-25 

การขออนญุาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  26-30 

การขออนญุาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  31-34 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

 35-38 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน (ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคลและห้าง
หุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ทีป่ระกอบพาณชิยกิจชนิดที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 39-43 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเปน็บุคคลธรรมดา 

 44-47 
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การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเปน็ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบคุคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 

 48-52 

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

 53-56 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุน้ส่วนสามัญนติิ
บุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากดั) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

 57-60 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : รบัแจง้เร ือ่งราวรอ้งทกุข ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนขอใหช้ว่ยเหลอื แกไ้ข บรรเทาความเดอืดรอ้น หรอืตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
อนัเนือ่งมาจากการไดรั้บความเดอืดรอ้น ความไมเ่ป็นธรรม หรอื พบเห็นการกระทําผดิกฎหมายและรวมถงึความขัดแยง้ระหวา่ง
ประชาชนกบัประชาชน วธิกีารยืน่เรือ่งการรอ้งทกุขข์ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ สามารถยืน่หนังสอืไดท้ี ่
 
        1. สํานักงานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
 
        2. ตูรั้บฟังความคดิเห็น 
 
        3. เว็บไซด ์www.banghin.go.th 
 
        4. เวทปีระชาคม 
 
        5. ทางไปรษณีย ์
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3.15 ชัว่โมง 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่เรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์
 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

แจง้หน่วยงานที่รั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิ ณ สถานทีท่ีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาขอ้
รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

เอกสารอืน่ๆ(ระบ)ุ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   ตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์  จังหวัดระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
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ชือ่กระบวนงาน: รับแจง้เรือ่งราวรอ้งทกุข ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกเ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่5 พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: รับแจง้เรือ่งราวรอ้งทกุข ์อบต.บางหนิ 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : ชว่ยเหลอืสาธารภยั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผูใ้ดประสบภัยในเขตพืน้ทีตํ่าบลบางหนิทีเ่กดิจากภัยธรรมชาต ิตอ้งยืน่ขอรับการชว่ยเหลอืตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่เอกสารหลักฐาน (ตามทีร่ะบ)ุ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
แจง้/ยืน่คํารอ้ง ขอรับการชว่ยเหลอืสาธารณภัย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

แจง้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

หัวหนา้หน่วยงานส่ังการ/อนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (กรณี เกดิภัยพบัิต/ิประสบภัยทีจํ่าเป็นตอ้งใหก้าร
ชว่ยเหลอืทันท ีไ◌ม่ต่อ้งรอสัง่การ/อนุมัต)ิ)  

20 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

ใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชน/เจา้หนา้ทีต่รวจสอบพืน้ทีป่ระสบภัย 
(หมายเหต:ุ (ออกใหก้ารชว่ยเหลอืทันท)ี)  

0 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณี ขอความชว่ยเหลอืทีเ่กดิจากความเสยีหายภัยพบัิต)ิ 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ    ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: ชว่ยเหลอืสาธารภัย  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ ( ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: ไมม่ ี
 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ชว่ยเหลอืสาธารภัย 06/08/2558 10:01 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : สนบัสนุนนํา้อปุโภคและบรโิภค 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1) ผูใ้ดรับความเดอืดรอ้นจากปัญหาภัยแลง้ในพืน้ทีตํ่าบลบางหนิ ในชว่งทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิประกาศพืน้ที่
ประสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉนิ (ภัยแลง้) และอยูน่อกเขตระบบประปา มคีวามประสงคข์อรับน้ําเพือ่การอปุโภคและบรโิภคไดท้ี่
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ(ไมม่คีา่ธรรมเนยีม) 
2) สว่นกรณีอืน่ๆ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาความจําเป็นเหมาะสมในการขอรับ    
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 ชัว่โมง 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ประชาชนเขยีนคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

แจง้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

หัวหนา้หน่วยงานส่ังการ/อนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การพจิารณา 

ใหบ้รกิารประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
5) การพจิารณา 

แจง้ผลการดําเนนิงานแกป่ระชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(แสดงตอ่เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่ง) 

- 

 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 
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ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การใหบ้รกิารนํา้อุปโภคและบรโิภค ตอ่คร ัง้ (ปรมิาณนํา้ 10,000  
ลติร) 
(หมายเหต:ุ (กรณี ประกาศภัยแลง้ในเขตพืน้ทีตํ่าบลบางหนิ ผูข้อรับน้ํา
อปุโภคและบรโิภคทีอ่ยูน่อกเขตระบบประปา ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  สว่น
กรณีอืน่ๆ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาความจําเป็นเหมาะสมในการขอรับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   ตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์  จังหวัดระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: สนับสนุนน้ําอปุโภคและบรโิภค  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกเ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่5 พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: สนับสนุนน้ําอปุโภคและบรโิภค 04/08/2558 09:16 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : ซอ่มแซมทอ่ประปา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผูใ้ดพบเห็นหรอืทําใหท้อ่ประปาในเขตระบบประปาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิชาํรดุ แจง้ซอ่มแซมทอ่ประปา ได ้
ที ่ทีทํ่าการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิโดยเขยีนคํารอ้งเกีย่วกบัการดําเนนิการกจิการประปา 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณี น้ําไมไ่หล ทอ่ประปาแตก (วันเสาร ์ วนั
อาทติย ์วันหยดุราชการ)  แจง้ซอ่มแซมทอ่ประปากบัพนักงาน
ผลติน้ําประปาโดยตรง โทร..........))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน ทกุวัน (ไม่
เวน้วันหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเทีย่ง) 

 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 0 - 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ประชาชนเขยีนคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

แจง้พนักงานทีรั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

ใหบ้รกิารประชาชน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาในการซอ่มแซมแตล่ะรายอาจไมเ่ป็นไป
ตามทีกํ่าหนดขึน้อยูก่บัความยากงา่ยในการซอ่มแซม      การ
ใหบ้รกิารประชาชนดําเนนิการตามลําดับการแจง้ หรอืตามความ
จําเป็นเรง่ดว่นตอ้งแกไ้ข ))  

30 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

4) การพจิารณา 
แจง้ผลการดําเนนิงานแกป่ระชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
 



    9   
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   ตําบลบางหนิ   อําเภอกะเปอร ์  จังหวดัระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) ใบคํารอ้งขอแจง้เกีย่วกบัการดําเนนิการประปา 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: ซอ่มแซมทอ่ประปา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกเ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่5 พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ซอ่มแซมทอ่ประปา 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : ขอตดิต ัง้มาตรนํา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอตดิตัง้มาตรน้ํา จะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารเขตระบบประปาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
2. ไมเ่ป็นผูท้ีค่า้งชําระคา่บรกิารทีถ่กูตัดมาตรน้ํา (กรณีทีต่อ้งการขอตดิตัง้มาตรน้ําใหมอ่กีครัง้ตอ้งชําระคา่บรกิารทีค่า้งไวใ้ห ้
หมดกอ่น) 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 40 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ประชาชนเขยีนคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

แจง้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

ใหบ้รกิารประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การพจิารณา 

แจง้ผลการดําเนนิการแกป่ระชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ    ตําบลบางหนิ   อําเภอกะเปอร ์  จังหวดัระนอง  85120 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) แบบคําขออนุญาตขอตดิตัง้มาตรวัดน้ํา
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: ขอตดิตัง้มาตรน้ํา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกเ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่5 พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ขอตดิตัง้มาตรน้ํา 04/08/2558 15:01 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัรองการขอใชไ้ฟฟ้ากรณีทะเบยีนบา้นช ัว่คราว 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบรับรองการขอใชไ้ฟฟ้ากรณีทะเบยีนบา้นชัว่คราว ในเขตพืน้ทีตํ่าบลบางหนิ ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่
เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่เอกสารหลักฐาน (ตามทีร่ะบ)ุ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
ตดิตอ่/สอบถาม  โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วันทําการ 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่เอกสารตอ่เจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

แจง้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

พจิารณารับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การพจิารณา 

แจง้ผูข้อรับการรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วันทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

ใบออกเลขทีบ่า้นจากผูใ้หญบ่า้น
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ใบรบัรองสว้ม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
 
 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 
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ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ    ตําบลบางหนิ   อําเภอกะเปอร ์  จังหวดัระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การรับรองการขอใชไ้ฟฟ้ากรณีทะเบยีนบา้นชัว่คราว  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกเ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่5 พ.ศ. 2546  
 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับรองการขอใชไ้ฟฟ้ากรณีทะเบยีนบา้นชัว่คราว 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 
   1. รับและพจิารณาเรือ่งราวรอ้งทกุขจ์ากผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที ่ทีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการกระทํา
ของผูป้ระกอบธรุกจิ ในเรือ่งเกีย่วกบัการถกูเอารัดเอาเปรยีบหรอืไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมในการซือ้สนิคา้ เครือ่งอปุโภคบรโิภค 
หรอืบรกิารทีม่กีารซือ้ขายกนัในทอ้งตลาด 
   2. เจรจาไกลเ่กลีย่ปัญหาขอ้พพิาท เพือ่หาขอ้ยตุใินเบือ้งตน้ หากคูก่รณีไมส่ามารถตกลงกนัได ้ใหส้อบสวนหาขอ้เท็จจรงิ
และรวบรวมพยานหลักฐาน เพือ่เสนอเรือ่งตอ่คณะอนุกรรมการไกลเ่กลีย่เรือ่งราว รอ้งทกุขจ์ากผูบ้รโิภคประจําจังหวัดพจิารณา
ดําเนนิการ 
   3. ตดิตามสอดสอ่งพฤตกิารณข์องผูป้ระกอบธรุกจิ ซึง่กระทําการใดๆอนัมลัีกษณะเป็นการละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภค และอาจ
จัดใหม้กีารทดสอบหรอืพสิจูนส์นิคา้หรอืบรกิารใดๆตามทีเ่ห็นสมควรและจําเป็น เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค 
   4. สัง่ใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดสง่เอกสารหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคมาพจิารณาได ้ในการนีจ้ะเรยีกบคุคลที่
เกีย่วขอ้งมาชีแ้จงดว้ยกไ็ด ้
   5. ประสานงานกบัสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรัฐทีม่อํีานาจและหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 
การยืน่ขอ้รอ้งทกุข ์
 
        ผูใ้ดมขีอ้รอ้งทกุขเ์เกีย่วกบัการค◌้มุครองผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีตํ่าบลบางหนิ ตอ้งยืน่เรือ่งตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่เอกสารหลักฐาน (ตามทีร่ะบ)ุ 
 
 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วันทําการ 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ประชาชนเขยีนคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

แจง้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

4) การพจิารณา 
ผูบ้รหิาร/หัวหนา้หน่วยงานพจิารณษสัง่การ 

1 วันทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  กะเปอร ์จังหวดัระนอง 
 

5) การพจิารณา 
ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (กรณี อบต.บางหนิ ไมส่ามารถดําเนนิการแกปั้ญหา
ไดเ้บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดยีว))  

1 วันทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
6) การพจิารณา 

แจง้ผลดําเนนิการแกป่ระชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ    ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



    16   
 
ชือ่กระบวนงาน: งานคุม้ครองผูบ้รโิภค  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
 1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกเ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่5 พ.ศ. 2546  
 2)พระราชบัญญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 
 3)พระราชบัญญัตแิผนและลดขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: ไมม่ ี
 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 20/08/2558 13:50 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงสาธารณสขุ  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ (ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้) ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่ ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
   2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
   (2) สําเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 
   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์
   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วัน 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

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

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
    กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอให ้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการ หากไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ ใหจั้ดทําบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอื
หลักฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ เสนอพจิารณา

20 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะนําให ้
ปรับปรงุแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไมอ่นุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด หากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
        แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) แกผู่ข้ออนุญาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -)  

8 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชําระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด (ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพทีม่ขีอ้กําหนดของทอ้งถิน่)  
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจ)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

6) 
 

สาํเนาเอกสารสทิธิ ์หรอืสญัญาเชา่ หรอืสทิธอิ ืน่ใด ตามกฎหมาย
ในการใชป้ระโยชนส์ถานทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

7) 
 

หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารที่
แสดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามทีข่อ
อนญุาตได ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

8) 
 

สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิการ เชน่ ใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดนิเรอืในนา่นนํา้ไทย พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานเฉพาะกจิการทีก่ฎหมายกาํหนดใหม้กีาร
ประเมนิผลกระทบ เชน่ รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวดัคณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม (ในแตล่ะประเภทกจิการ
ทีก่าํหนด) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

11) 
 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเรือ่ง
สขุาภบิาลอาหาร (กรณียืน่ขออนญุาตกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อาหาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ฉบบัละไมเ่กนิ 10,000 บาทตอ่ปี (คดิตามประเภทและ
ขนาดของกจิการ) 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
 
 
 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
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ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 โทร/โทรสาร  
077-861246 website : http://www.banghin.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
2)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 
2545  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อื
ประชาชน 24/07/2015 14:25 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผูใ้ดจะกอ่สรา้งอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ
ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บคํา
ขอ ในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลา ให ้
ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วัน แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้
ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วัน 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคาํขออนญุาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบ ข. 1)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้ พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม หรอื
ใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนญุาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็น    
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 
11) 

 
แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

รายการคาํนวณโครงสรา้ง แผน่ปกระบชุือ่เจา้ของอาคาร ชือ่
อาคาร สถานทีก่อ่สรา้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของวศิวกรผูค้าํนวณ
พรอ้มลงนามทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 
อาคารทีก่อ่สรา้งดว้ยวสัดถุาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณี
อาคารบางประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคาํนวณใหอ้าคาร
สามารถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้ตามกฎกระทรวง 
กาํหนดการรบันํา้หนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และ
พืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณ การ
ออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอื คา่ fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดทุ ี่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ํานวณและผูข้ออนญุาต 
ลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก ไม่
นอ้ยกวา่ทีก่ําหนดในกฎกระทรวง หรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการ
ทนไฟจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนญุาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี  
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสาํเนาใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

18) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร - 
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 ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบาํบดันํา้เสยีและการระบายนํา้ทิง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
 
 

2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวัด))  
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ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่ และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 
24/07/2015 15:13 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผ�ูใดจะดัดแปลงอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ
ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บคํา
ขอ ในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลา ให ้
ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วัน แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้
ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วัน 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ความประสงคด์ัดแปลงอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตดดัแปลง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

แบบคาํขออนญุาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบ ข. 1)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนญุาต หรอืใบรบัแจง้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้ พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ           ให้
กอ่สรา้งอาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม หรอื
ใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนญุาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็น    
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมอื - 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
 ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถาปนกิ 

และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

13) 
 

รายการคาํนวณโครงสรา้ง แผน่ปกระบชุือ่เจา้ของอาคาร ชือ่
อาคาร สถานทีก่อ่สรา้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของวศิวกรผูค้าํนวณ
พรอ้มลงนามทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 
อาคารทีก่อ่สรา้งดว้ยวสัดถุาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณี
อาคารบางประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคาํนวณใหอ้าคาร
สามารถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้ตามกฎกระทรวง 
กาํหนดการรบันํา้หนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และ
พืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 2550 ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณ การ
ออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอื คา่ fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดทุ ี่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ํานวณและผูข้ออนญุาต 
ลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก ไม่
นอ้ยกวา่ทีก่ําหนดในกฎกระทรวง หรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการ
ทนไฟจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนญุาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี 
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสาํเนาใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบาํบดันํา้เสยีและการระบายนํา้ทิง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
 
))  

2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
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ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 
24/07/2015 15:23 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผ�ูใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตร ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร และอาคาร
ทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ ๒ เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ซึง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บคําขอ ในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตได ้
ภายในกําหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วัน แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและ
เหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วัน 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

3) 
 

แบบคาํขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ัน้ตอน วธิกีาร และสิง่ป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในการรือ้
ถอนอาคาร (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้ พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม หรอื
ใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนญุาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนบา้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจบตัรประชาชน
และสาํเนาทะเบยีนของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบ
อํานาจเจา้ของอาคาร (กรณีเจา้ของอาคารเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์ จังหวดัระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 
24/07/2015 15:32 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 



    35   
 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบยีน 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึ
ความพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
 
 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) กรมพัฒนาธรุกจิการคา้
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สาํนกังานแหง่ใหญ ่โดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้พียานลงชือ่
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีส่าํคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สาํเนาหนงัสอือนญุาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้าํหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 
หรอื สําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ
ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบันทกึ วดีทัิศน ์แผน่วดีทิศัน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทัีศนร์ะบบดจิทัิล
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบันเทงิ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน
แสดงจาํนวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทาํบนัทกึถอ้ยคาํ
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจาํนวนเงนิทนุก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คาํขอละ)
  

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์ จังหวดัระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 website : http://www.banghin.go.th))  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 ))  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคล
ธรรมดา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
 1)กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 2)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546  
 3)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
 4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 5) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
 6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552  
  
 7) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สํานักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   
 8) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
 9) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 
10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กาํหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 27/07/2015 15:10 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคลและหา้ง
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หุน้สว่นจํากดั) บรษิทัจาํกดั และบรษิทัมหาชนจาํกดั ทีป่ระกอบพาณิชยกจิชนดิทีก่ฎหมาย
กําหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีน และเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบยีน 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึ
ความพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
จังหวัดอืน่ ตดิตอ่ 
(1) สํานักงานเทศบาล  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศัพท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัที่
ระบวุตัถปุระสงคต์ามทีข่อจดทะเบยีน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

3) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบยีน พรอ้มลง
นามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

4) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีน พรอ้มลงนามรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

5) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สาํนกังานแหง่
ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

7) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีส่าํคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง

10) 
 

สาํเนาหนงัสอือนญุาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้าํหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 
หรอื สําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ
ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบันทกึ วดีทัิศน ์แผน่วดีทิศัน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทัีศนร์ะบบดจิทัิล
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบันเทงิ) 

- 

11) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน
แสดงจาํนวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทาํบนัทกึถอ้ยคาํ
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจาํนวนเงนิทนุก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 

- 

12) 
 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจําพวกไม่
จาํกดัความรบัผดิ หรอืกรรมการผูม้อีํานาจของหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทั แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 

- 

 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คาํขอละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
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ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิกาารคา้ กระทรวงพาณชิย์
(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7))  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้ง
หุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากดั และบรษัิทมหาชนจํากดั ทีป่ระกอบ
พาณชิยกจิชนดิทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
  1) กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  2) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
  5) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552
  6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สํานักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   
  7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
  8) คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคํา
ขอจดทะเบยีนพาณชิย ์ 
  9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549
10) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากดั และบรษัิทมหาชนจํากดั 
ทีป่ระกอบพาณชิยกจิชนดิทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 03/08/2015 
08:44 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 
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หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่คําขอจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบยีน 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึ
ความพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
จังหวัดอืน่ ตดิตอ่ 
(1) สํานักงานเทศบาล  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศัพท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ พรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

3) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ พรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

4) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สาํนกังานแหง่
ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีส่าํคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

หมายเหต ุ- 
8) 

 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม (คร ัง้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท
  
 

 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ  ตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์  จังหวัดระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์
(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู ้
ขอจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  1) กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  2) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
  4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
  5) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552  
  6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สํานักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   
  7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555  
  8) คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคํา
ขอจดทะเบยีนพาณชิย ์ 
  9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549
10) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ  
 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 03/08/2015 08:59 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่น
สามญันติบิคุคล และหา้งหุน้สว่นจาํกดั) บรษิทัจาํกดั และบรษิทัมหาชนจาํกดั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 
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หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่คําขอจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
2. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคํา
ขอจดทะเบยีน 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึ
ความพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
จังหวัดอืน่ ตดิตอ่ 
(1) สํานักงานเทศบาล  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศัพท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัที่
ระบวุตัถปุระสงคต์ามทีข่อจดทะเบยีน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

3) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบยีน พรอ้มลง
นามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีน พรอ้มลงนามรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สาํนกังานแหง่
ใหญ ่โดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธิล์งนาม และใหม้ี
พยานลงชือ่รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่ หรอื
เอกสารสทิธิอ์ยา่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอม พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทีส่าํคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง

11) 
 

สาํเนาหนงัสอือนญุาต หรอื หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้าํหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิข์องสนิคา้ทีข่ายหรอืใหเ้ชา่ 
หรอื สําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรอืหลกัฐานการ
ซือ้ขายจากตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง/1 
ฉบบั เอกสารเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบันทกึ วดีทัิศน ์แผน่วดีทิศัน ์ ดวีดี ีหรอืแผน่วดีทัีศนร์ะบบดจิทัิล
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบันเทงิ) 

- 

12) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐาน
แสดงจาํนวนเงนิทนุ หรอื อาจมาพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทาํบนัทกึถอ้ยคาํ
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจาํนวนเงนิทนุก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 

- 

13) 
 

หลกัฐานหรอืหนงัสอืชีแ้จงการประกอบอาชพีหุน้สว่นจําพวกไม่
จาํกดัความรบัผดิ หรอืกรรมการผูม้อีํานาจของหา้งหุน้สว่นหรอื
บรษิทั แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครือ่งประดับซึง่ประดับดว้ยอญัมณี) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
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ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
 

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิกาารคา้ กระทรวงพาณชิย์
(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7))  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู ้
ขอจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล และหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากดั และบรษัิทมหาชน
จํากดั  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

   1) กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 
   2) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
   3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
   4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
   5) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552  
   6) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สํานักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   
   7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555  
   8) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคํา
ขอจดทะเบยีนพาณชิย ์ 
   9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
 10) คําสัง่สาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคํา
ขอจดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวัดบงึกาฬ  
 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล และหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากดั และ
บรษัิทมหาชนจํากดั  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 03/08/2015 09:08 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 
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หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณชิยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดกต็าม เชน่ ขาดทนุ 
ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่คําขอ
จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในกําหนด 30 วัน นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 
13) 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยืน่คําขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย สาบสญู เป็นตน้ 
ใหผู้ท้ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิแทนผู ้
ประกอบพาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในคําขอจดทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน
การทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไมส่ามารถมายืน่คําขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ ใบมรณบัตร คําสัง่ศาล เป็นตน้ 
3. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แทนกไ็ด ้
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจด
ทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 
5. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึ
ความพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
จังหวัดอืน่ ตดิตอ่ 
(1) สํานักงานเทศบาล  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศัพท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาทที่
ยืน่คําขอแทน พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

3) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

4) 
 

สาํเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 
โดยใหท้ายาททีย่ ืน่คาํขอเป็นผูล้งนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สาํเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งชือ่แทนผูป้ระกอบ
พาณิชยกจิซึง่ถงึแกก่รรม พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 
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ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) รอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ  ตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์  จังหวัดระนอง 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์
(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

 
 1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549  
 2) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555  
 3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552  
 4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สํานักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   
 5) กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 6) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 
 7) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ  
 8) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
 9) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
10) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546  
12) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 
กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 03/08/2015 09:12 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามญันติ ิ
บคุคลและหา้งหุน้สว่นจาํกดั) บรษิทัจาํกดัและบรษิทัมหาชนจํากดั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์จังหวดัระนอง กระทรวงพาณชิย ์ 
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หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณชิยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดกต็าม เชน่ ขาดทนุ 
ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่คําขอ
จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในกําหนด 30 วัน นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 
13) 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยืน่คําขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย สาบสญู เป็นตน้ 
ใหผู้ท้ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิแทนผู ้
ประกอบพาณชิยกจินัน้ได ้โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในคําขอจดทะเบยีนเลกิ พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน
การทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไมส่ามารถมายืน่คําขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ ใบมรณบัตร คําสัง่ศาล เป็นตน้ 
3. ผูป้ระกอบพาณชิยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แทนกไ็ด ้
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในคําขอจด
ทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 
5. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุห ้
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คําขอละทิง้คําขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว และจะมอบสําเนาบันทกึ
ความพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
จังหวัดอืน่ ตดิตอ่ 
(1) สํานักงานเทศบาล  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่เทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศัพท ์: ตดิตอ่ อบต.  
(3) เมอืงพัทยา  
โทรศัพท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 30 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
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ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
3) การพจิารณา 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางหนิ อําเภอ
กะเปอร ์จังหวดัระนอง 

 
 
 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

คาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเลกิของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

3) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบยีน พรอ้มลง
นามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง

4) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(สําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีน พรอ้มลงนามรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ– 
 
 

- 

7) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

หมายเหต ุ- 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (คร ัง้ละ)
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 
 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ   ตําบลบางหนิ  อําเภอกะเปอร ์  จังหวัดระนอง
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางหนิ 
10  หมูท่ี ่2  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร ์ จังหวัดระนอง  85120 
โทร/โทรสาร  077-861246 
website : http://www.banghin.go.th 
))  

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์
(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากดัและบรษัิทมหาชนจํากดั  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 
 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

 1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549
 2) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  เรือ่ง  กําหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2555    
 3) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552
 4) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง การตัง้สํานักงานทะเบยีนพาณชิยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553   
 5) กฎกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 6) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิย ์ 
 7) คําสัง่สํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และเลขคําขอ
จดทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ  
 8) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
  9) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง กําหนดพาณชิยกจิทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติ
ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 10) ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553  
 11) พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546
 12) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณชิยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 
กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจํากดั) บรษัิทจํากดัและบรษัิท
มหาชนจํากดั   อบต.บางหนิ  สําเนาคูม่อืประชาชน 03/08/2015 09:19 
 
 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 


