คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางหิน
เรื่อง การใชคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
****************************************

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
โดยมีเปาหมายเพื่ออํานายความสะดวกแกประชาชน
ลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ
สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน
ระยะเวลาใหประชาชนทราบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
ในฐานะหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดตอขอรับบริการ จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือสาหรับประชาชนขึ้น
เพื่อเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ขั้นตอน ระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานที่ผูอนุญาตตองนํามาประกอบในการมาติดตอขอรับบริการ
โดยองคการบริหารสวนตําบลบางหิน ไดดําเนินการปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนไว ณ
ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลบางหิน และทางเว็บไซต www.banghin.go.th
หรือประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดที่องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายวิชัย

ศรีเจริญ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหิน
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คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมาตรา ๗ ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาตผู
อนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน”
โดยมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนลดระยะของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการข
องภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่เปดเผยขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบดังนั้น
เพื่อใหประชาชนเขาใจและทราบขั้นตอนการติดตอราชการไดอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณข
องพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
เทศบาลตําบลกุดบากจึงไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการติดตอกับองคการบริหารส
วนตําบลบางหินตอไป

นายวิชัย ศรีเจริญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหิน
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

รับแจงเรื่องราวรองทุกข

1-3

ชวยเหลือสาธารภัย

4-5

สนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภค

6-7

ซอมแซมทอประปา

8-9

ขอติดตั้งมาตรนํ้า

10-11

การรับรองการขอใชไฟฟากรณีทะเบียนบานชั่วคราว

12-13

งานคุมครองผูบริโภค

14-16

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

17-20

การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21

21-25

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

26-30

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

31-34

การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

35-38

การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน
(หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด
ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย
การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

39-43

44-47
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การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
และหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

48-52

การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน
(หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด)
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด

57-60

53-56
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คู่มือสําหรับประชาชน : รับแจ้งเรืองราวร้องทุกข์
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การรองเรียนรองทุกข เปนเรื่องที่ประชาชนขอใหชวยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน หรือตรวจสอบขอเท็จจริง
อันเนื่องมาจากการไดรับความเดือดรอน ความไมเปนธรรม หรือ
พบเห็นการกระทําผิดกฎหมายและรวมถึงความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน
วิธีการยื่นเรื่องการรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลบางหิน สามารถยื่นหนังสือไดที่
1. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางหิน
2. ตูรับฟงความคิดเห็น
3. เว็บไซด www.banghin.go.th
4. เวทีประชาคม
5. ทางไปรษณีย
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3.15 ชั่วโมง
ลําดับ
1)

2)

3)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ณ
สถานที่ที่กอใหเกิดปญหาขอรองเรียน รองทุกข
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3 ชั่วโมง

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
เอกสารอืนๆ(ระบุ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
แบบฟอรมรองเรียน/รองทุกข
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม
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ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: รับแจงเรื่องราวรองทุกข
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกเขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: รับแจงเรื่องราวรองทุกข อบต.บางหิน
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -
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คู่มือสําหรับประชาชน : ช่วยเหลือสาธารภัย
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดประสบภัยในเขตพื้นที่ตําบลบางหินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ตองยื่นขอรับการชวยเหลือตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุ)
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
แจง/ยื่นคํารอง ขอรับการชวยเหลือสาธารณภัย
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การตรวจสอบเอกสาร
หัวหนาหนวยงานสั่งการ/อนุมัติ
(หมายเหตุ: (กรณี
เกิดภัยพิบัต/ิ ประสบภัยที่จําเปนตองใหการชวยเหลือทันที
ไ่มตองรอสั่งการ/อนุมัติ))
การตรวจสอบเอกสาร
ใหการชวยเหลือประชาชน/เจาหนาที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย
(หมายเหตุ: (ออกใหการชวยเหลือทันที))

20 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

0 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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2)

สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
(กรณี ขอความชวยเหลือที่เกิดจากความเสียหายภัยพิบัติ)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: ชวยเหลือสาธารภัย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
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ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ไมมี
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ชวยเหลือสาธารภัย 06/08/2558 10:01
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : สนับสนุนนําอุปโภคและบริโภค
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผูใดรับความเดือดรอนจากปญหาภัยแลงในพื้นที่ตําบลบางหิน
ในชวงที่องคการบริหารสวนตําบลบางหินประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) และอยูนอกเขตระบบประปา
มีความประสงคขอรับนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดที่องคการบริหารสวนตําบลบางหิน(ไมมีคาธรรมเนียม)
2) สวนกรณีอื่นๆ ขึ้นอยูกับการพิจารณาความจําเปนเหมาะสมในการขอรับ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 ชั่วโมง
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนเขียนคํารอง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การพิจารณา
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
หัวหนาหนวยงานสั่งการ/อนุมัติ
(หมายเหตุ: -)

30 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

การพิจารณา
ใหบริการประชาชน

2 ชั่วโมง

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
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(หมายเหตุ: -)
5)

จังหวัดระนอง

การพิจารณา
แจงผลการดําเนินงานแกประชาชน
(หมายเหตุ: -)

20 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงตอเจาหนาที่ผูรับเรื่อง)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
การให้บริการนําอุปโภคและบริโภค ต่อครัง (ปริมาณนํา 10,000
ลิตร)
(หมายเหตุ: (กรณี ประกาศภัยแลงในเขตพื้นที่ตําบลบางหิน
ผูขอรับนํ้าอุปโภคและบริโภคที่อยูนอกเขตระบบประปา ไมมีคาธรรมเนียม
สวนกรณีอื่นๆ ขึ้นอยูกับการพิจารณาความจําเปนเหมาะสมในการขอรับ))

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
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ชือกระบวนงาน: สนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภค
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกเขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภค 04/08/2558 09:16
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : ซ่อมแซมท่อประปา
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดพบเห็นหรือทําใหทอประปาในเขตระบบประปาองคการบริหารสวนตําบลบางหินชํารุด แจงซอมแซมทอประปา
ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางหินโดยเขียนคํารองเกี่ยวกับการดําเนินการกิจการประปา
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (กรณี นํ้าไมไหล ทอประปาแตก (วันเสาร
วันอาทิตย วันหยุดราชการ)
แจงซอมแซมทอประปากับพนักงานผลิตนํ้าประปาโดยตรง
โทร..........))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน ทุกวัน
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 0 ลําดับ
1)

2)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนเขียนคํารอง
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
แจงพนักงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
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(หมายเหตุ: -)
3)

4)

จังหวัดระนอง

การพิจารณา
ใหบริการประชาชน
(หมายเหตุ:
(ระยะเวลาในการซอมแซมแตละรายอาจไมเปนไปตามที่กําหนด
ขึ้นอยูกับความยากงายในการซอมแซม
การใหบริการประชาชนดําเนินการตามลําดับการแจง
หรือตามความจําเปนเรงดวนตองแกไข ))
การพิจารณา
แจงผลการดําเนินงานแกประชาชน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

30 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
ใบคํารองขอแจงเกี่ยวกับการดําเนินการประปา
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม
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ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: ซอมแซมทอประปา
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกเขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ซอมแซมทอประปา
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : ขอติดตังมาตรนํา
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคําขอติดตั้งมาตรนํ้า จะตองอยูในพื้นที่บริการเขตระบบประปาองคการบริหารสวนตําบลบางหิน
2. ไมเปนผูที่คางชําระคาบริการที่ถูกตัดมาตรนํ้า
(กรณีที่ตองการขอติดตั้งมาตรนํ้าใหมอีกครั้งตองชําระคาบริการที่คางไวใหหมดกอน)
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนเขียนคํารอง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การพิจารณา
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
ใหบริการประชาชน
(หมายเหตุ: -)

30 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

การพิจารณา
แจงผลการดําเนินการแกประชาชน
(หมายเหตุ: -)

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
แบบคําขออนุญาตขอติดตั้งมาตรวัดนํ้า

ชือแบบฟอร์ม
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(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: ขอติดตั้งมาตรนํ้า
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกเขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ขอติดตั้งมาตรนํ้า 04/08/2558 15:01
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การรับรองการขอใช้ไฟฟ้ากรณีทะเบียนบ้านชัวคราว
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดประสงคขอใบรับรองการขอใชไฟฟากรณีทะเบียนบานชั่วคราว ในเขตพื้นที่ตําบลบางหิน
ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุ)
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
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10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
ติดตอ/สอบถาม โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วันทําการ
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นเอกสารตอเจาหนาที่
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การพิจารณา
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
(หมายเหตุ: -)

3)

การพิจารณา
พิจารณารับรอง
(หมายเหตุ: -)

1 วันทําการ

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

การพิจารณา
แจงผูขอรับการรับรอง
(หมายเหตุ: -)

10 วันทําการ

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
ใบออกเลขทีบ้านจากผู้ใหญ่บ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ใบรับรองส้วม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
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2)

))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: การรับรองการขอใชไฟฟากรณีทะเบียนบานชั่วคราว
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกเขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับรองการขอใชไฟฟากรณีทะเบียนบานชั่วคราว
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : งานคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักเกณฑ วิธีการ งานคุมครองผูบริโภค
1. รับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคในเขตพื้นที่
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ
ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไมไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคา เครื่องอุปโภคบริโภค
หรือบริการที่มีการซื้อขายกันในทองตลาด
2. เจรจาไกลเกลี่ยปญหาขอพิพาท เพื่อหาขอยุติในเบื้องตน หากคูกรณีไมสามารถตกลงกันได
ใหสอบสวนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราว
รองทุกขจากผูบริโภคประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการ
3. ติดตามสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใดๆอันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
และอาจจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆตามที่เห็นสมควรและจําเปน เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค
4. สั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคมาพิจารณาได
ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
5. ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค
การยืนข้อร้องทุกข์
ผูใดมีขอรองทุกขเเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในเขตพื้นที่ตําบลบางหิน
ตองยื่นเรื่องตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุ)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 วันทําการ
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนเขียนคํารอง
(หมายเหตุ: -)

2)

การพิจารณา
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
(หมายเหตุ: -)

3)

การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ผูบริหาร/หัวหนาหนวยงานพิจารณษสั่งการ
(หมายเหตุ: -)

4)

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

1 วันทําการ

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

1 วันทําการ
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5)

6)

การพิจารณา
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
(หมายเหตุ: (กรณี อบต.บางหิน
ไมสามารถดําเนินการแกปญหาไดเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว))
การพิจารณา
แจงผลดําเนินการแกประชาชน
(หมายเหตุ: -)

1 วันทําการ

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

1 วันทําการ

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: งานคุมครองผูบริโภค
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกเขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
2)พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522
3)พระราชบัญญัติแผนและลดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ไมมี
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: งานคุมครองผูบริโภค 20/08/2558 13:50
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ
(ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น)
ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด
พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ กลุม/กอง/ฝาย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอย
แลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอั
นตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทกิจการ)
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
(หมายเหตุ: (
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

1 ชั่วโมง

องคการบริหารสวนตําบ
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เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ
และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ
หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่
นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
3)

4)

5)

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: -)
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญ
าตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุข
ภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ
(หมายเหตุ: -)
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่มีขอกําหนดของ
ทองถิ่น)

ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

20 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

8 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

1 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

25
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีมีการมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
หลักฐานทีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
สําเนาเอกสารสิทธิ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอืนใด
ตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานทีทีใช้ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทีแสด
งว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามทีขออนุญาตได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืนทีเกียวข้องในแต่ละประเภทกิจก
าร เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
การเดินเรือในน่านนําไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการทีกฎหมายกําหนดให้มีการประเ
มินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิงแวดล้อม
(ในแต่ละประเภทกิจการทีกําหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)
ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรืองสุขาภิบา
ลอาหาร (กรณียืนขออนุญาตกิจการทีเกียวข้องกับอาหาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุข
ภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น))

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน 10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120 โทร/โทรสาร
077-861246 website : http://www.banghin.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น))
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อบต.บางหิน
สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 14:25
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบ
อนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออ
นุญาต
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินต
ามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผั

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

7 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง
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4)

งบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใ
บอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(น.1)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4)
โฉนดทีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของทีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้า
ของทีดินให้ก่อสร้างอาคารในทีดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
5)
ใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงือนไขและแผนผังทีดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
6)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)

35 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอ
บอํานาจเจ้าของทีดิน (กรณีเจ้าของทีดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตทีดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตทีดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ทีมีลายมือชือพร้อมกับเขียนชือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอยู่
ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที 10
(พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
รายการคํานวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชือเจ้าของอาคาร
ชืออาคาร สถานทีก่อสร้าง ชือ คุณวุฒิ ทีอยู่
ของวิศวกรผู้คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
อาคารทีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภททีตังอยู่ในบริเวณทีต้องมีการคํานวณให้อา
คารสามารถรับแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนําหนัก ความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร
และพืนดินทีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสันสะเทือนของแผ่น
ดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคํานวณ
การออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าทีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมันคงแข็งแรงของวัสดุที
รับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้ วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอาคารทีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที 48 พ.ศ. 2540

-

-

-

-

-

-

-

-
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

ต้องมีระยะของคอนกรีตทีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าทีกําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้ประกอ
บการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้า
งพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบําบัดนําเสียและการระบายนําทิง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)

-

-

-

-

-

-

-

-
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23)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
2)
3)

จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
,กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 45.0
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ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน
24/07/2015 15:13
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบ
อนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นความประสงคดัดแปลงอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง
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2)

3)

4)

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญา
ต
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินต
ามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผั
งบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใ
บอนุญาต (อ.1)
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
4)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมทีได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
5)
โฉนดทีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของทีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้า
ของทีดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในทีดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
6)
ใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงือนไขและแผนผังทีดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
7)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ

2 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

7 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

35 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอ
บอํานาจเจ้าของทีดิน (กรณีเจ้าของทีดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตทีดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตทีดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ทีมีลายมือชือพร้อมกับเขียนชือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอยู่
ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที 10
(พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
รายการคํานวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชือเจ้าของอาคาร
ชืออาคาร สถานทีก่อสร้าง ชือ คุณวุฒิ ทีอยู่
ของวิศวกรผู้คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
อาคารทีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภททีตังอยู่ในบริเวณทีต้องมีการคํานวณให้อา
คารสามารถรับแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนําหนัก ความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร
และพืนดินทีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสันสะเทือนของแผ่น
ดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคํานวณ
การออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าทีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมันคงแข็งแรงของวัสดุที
รับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้ วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด

-

-

-

-

-

-

-
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

สําเนา 0 ชุด
(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอาคารทีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของคอนกรีตทีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าทีกําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้ประกอ
บการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้า
งพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้
ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบําบัดนําเสียและการระบายนําทิง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง 1 ชุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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24)

สําเนา 0 ชุด
(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
2)
3)

))
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 45.0
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน
24/07/2015 15:23
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรือถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา ๒ เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบ
อนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
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ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2)

3)

4)

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญา
ต
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินต
ามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผั
งบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใ
บอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคําขออนุญาตรือถอนอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
4)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแ
บบขันตอน วิธีการ
และสิงป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรือถอนอาคาร
(กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
5)
โฉนดทีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของทีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้า
ของทีดินให้รือถอนอาคารในทีดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
6)
ใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงือนไขและแผนผังทีดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด

ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง
2 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

7 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

35 วัน

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

สําเนา 0 ชุด
(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอ
บอํานาจเจ้าของทีดิน (กรณีเจ้าของทีดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์
30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอํา
นาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีทีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ทีมีลายมือชือพร้อมกับเขียนชือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอยู่
ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที 10
(พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
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1)

2)
3)

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 45.0
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน
24/07/2015 15:32
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
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วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ
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สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเ
ตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใ
หผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
3)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีตังสํานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิลงนาม
และให้มีพยานลงชือรับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
5)
สําเนาทะเบียนบ้านทีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-
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6)

7)

8)

9)

10)

หรือเอกสารสิทธิอย่างอืนทีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิเป็นผู้ให้ความยิ
นยอม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
แผนทีแสดงสถานทีซึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานทีสําคัญบ
ริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าข
องลิขสิทธิของสินค้าทีขายหรือให้เช่า หรือ
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซือขายจากต่างประเทศ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
หนังสือชีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งทีมาของเงินทุนและหลักฐานแส
ดงจํานวนเงินทุน หรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าทีเพือทําบันทึกถ้อยคําเกียวกับข้อเท็จจริงของแ
หล่งทีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ดวยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ

-

-

กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
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1)
2)
3)
4)
5)

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน 10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246 website : http://www.banghin.go.th))
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
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5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรือ
่ ง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน 27/07/2015 15:10
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
ทีประกอบพาณิชยกิจชนิดทีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
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เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา
นั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบี
ยน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง
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4)

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใ
หผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีระ
บุวัตถุประสงค์ตามทีขอจดทะเบียน
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5)
(ต้นฉบับ)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีตังสํานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิลงนาม
และให้มีพยานลงชือรับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
สําเนาทะเบียนบ้านทีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิอย่างอืนทีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิเป็นผู้ให้ความยิ
นยอม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
แผนทีแสดงสถานทีซึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานทีสําคัญบ
ริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 8)
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 9)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

กรมการปกครอง
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10)

11)

12)

สําเนา 1 ฉบับ
สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าข
องลิขสิทธิของสินค้าทีขายหรือให้เช่า หรือ
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซือขายจากต่างประเทศ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
หนังสือชีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งทีมาของเงินทุนและหลักฐานแส
ดงจํานวนเงินทุน หรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าทีเพือทําบันทึกถ้อยคําเกียวกับข้อเท็จจริงของแ
หล่งทีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ดวยอัญมณี)
หลักฐานหรือหนังสือชีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํา
กัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ดวยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
(หมายเหตุ: -)

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจกาารคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7))
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3)
4)
5)

โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
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หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย อบต.บางหิน
สําเนาคูมือประชาชน 03/08/2015 08:44
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
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3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา
นั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
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(หมายเหตุ: -)

จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบี
ยน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใ
หผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
3)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4)
(ต้นฉบับ)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีตังสํานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิลงนาม
และให้มีพยานลงชือรับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
5)
สําเนาทะเบียนบ้านทีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิอย่างอืนทีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิเป็นผู้ให้ความยิ
นยอม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน)
6)
แผนทีแสดงสถานทีซึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานทีสําคัญบ
ริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-
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8)

9)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียม (ครังละ)
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3)
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
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หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน 03/08/2015 08:59
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจดทะเบียนไวแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
ที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา
นั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบี
ยน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใ
หผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีระ
บุวัตถุประสงค์ตามทีขอจดทะเบียน
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5)
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
(ต้นฉบับ)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีตังสํานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิลงนาม
และให้มีพยานลงชือรับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
สําเนาทะเบียนบ้านทีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิอย่างอืนทีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิเป็นผู้ให้ความยิ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

นยอม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
แผนทีแสดงสถานทีซึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานทีสําคัญบ
ริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาหนังสืออนุญาต หรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าข
องลิขสิทธิของสินค้าทีขายหรือให้เช่า หรือ
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซือขายจากต่างประเทศ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง/1 ฉบับ เอกสารเพิมเติม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
หนังสือชีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งทีมาของเงินทุนและหลักฐานแส
ดงจํานวนเงินทุน หรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าทีเพือทําบันทึกถ้อยคําเกียวกับข้อเท็จจริงของแ
หล่งทีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ดวยอัญมณี)
หลักฐานหรือหนังสือชีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํา
กัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ดวยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมครังละ
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

-

-

กรมการปกครอง

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
2)
3)
4)
5)

รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจกาารคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7))
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม
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ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน 03/08/2015 09:08
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

60

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน ขาดทุน
ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวนบริษัท
ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน
นับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ เปนตน
ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร
ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได
โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณบัตร
คําสั่งศาล เปนตน
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี)
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา
นั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบี
ยน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใ
หผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
(สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคําขอแท
น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
3)
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
สําเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
โดยให้ทายาททียืนคําขอเป็นผู้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชือแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึงถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-
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7)

สําเนา 0 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครังละ)
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
รองคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3)
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม
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ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อบต.บางหิน สําเนาคูมือประชาชน 03/08/2015 09:12
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -
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คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด
หน่วยงานทีให้บริการ : องคการบริหารสวนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน ขาดทุน
ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวนบริษัท
ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วัน
นับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ เปนตน
ใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร
ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได
โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง เชน ใบมรณบัตร
คําสั่งศาล เปนตน
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี)
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบ
รอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม
โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว
มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
จังหวัดอื่น ติดตอ
(1) สํานักงานเทศบาล
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล
(2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
โทรศัพท : ติดตอ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท : 038-253154
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาใหไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยา

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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นั้น)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 นาที
ลําดับ
1)

ขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

5 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

3)

การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบี
ยน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใ
หผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

10 นาที

องคการบริหารสวนตําบ
ลบางหิน อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

5)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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6)

7)

หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครังละ)
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

-

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบางหิน
10 หมูที่ 2 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120
โทร/โทรสาร 077-861246
website : http://www.banghin.go.th
))
2)
รองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
3)
โทรศัพท : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
4)
เว็บไซต : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1)
คูมือการกรอกเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด)
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง
กําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืนทีให้บริการ: ทองถิ่น
ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด)
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