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สภาพทั่วไป 
 1.1 ที่ต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  เป็นหน่ึงในหก  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอจอมบึง และอยู่
ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชุบรี  ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ  28  กิโลเมตร  
และห่างจาก     ที่ว่าการอ าเภอจอมบึงประมาณ  12  กิโลเมตร  
ทิศเหนือ ติดกับต าบลธรรมเสน  และต าบลหนองกวาง  
  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้  ติดกับต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  และต าบลหินกอง  
  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลเขาแร้ง  ต าบลเกาะพลับพลา  และต าบล 
  หินกอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลจอมบึง  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง   
  จังหวัดราชบุรี 

 1.2 เน้ือที่ ประมาณ  177.50 ตร.กม. หรือประมาณ  110,937  ไร่ 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางแห่ง  มีล าห้วยไหลผ่านจ านวน  4  สาย  

และมีคลองชลประทานสายหลักไหลผ่าน 1  สาย  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการกสิกรรม 

1.4 จ านวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน  จ านวนครัวเรือน  2,833 ครัวเรือน 

1.5 จ านวนประชากร  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,533 คน        แยกเป็นชาย 
4,617 คน  และเป็นหญิง  4,/856  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 53.70 คน/ตารางกิโลเมตร  
(ข้อมูล ณ วันที่  30 ก.ย. 57) 
 

 
อ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง 

 
ส านักปลัดฯ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ ส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบล         งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล          ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ  
 1. งานบริหารทั่วไป  
 2. งานนโยบายและแผน  
 3. งานกฎหมายและคดี  
 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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กองคลัง  
 กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้าน การก าหนด
นโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี 
งานการจัดเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ            
งานการจัดการเงินกู้ งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาแนะน าการท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่
เป็นอ านาจหน้าที่ของกองคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ เก่ียวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส่วนการ คลังออกเป็น 4 งานด้วยกัน คือ  
 1. งานการเงิน  
 2. งานบัญชี  
 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
กองช่าง 
 กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานทางช่างต่างๆ  ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในงาน
ออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และ ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม
ต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บ ารุง รักษา และติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานควบคุมการเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง งานการประมาณ
ราคา ตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน  งานให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจน
งานที่ปรึกษาในงานออกแบบและ ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นที่
เก่ียวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองช่างออกเป็น             
4 งานด้วยกัน คือ  
 1. งานก่อสร้าง  
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 3. งานผังเมือง  
 4. งานสาธารณูปโภค  
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กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการ และ
ส่งเสริมการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวางแผน การศึกษา 
งานวิจัยทางการศึกษา งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา งานด้าน ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี งานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้แบ่งส่วนราชการภายในส่วน การศึกษาฯ ออกเป็น 2 
งาน คือ  

1. งานบริหารการศึกษาฯ  
- แผนและวิชาการ  
- การศึกษาปฐมวัย  

 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     - ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
              - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  
              - การศึกษานอกระบบและสง่เสริมอาชีพ  
              - บริหารทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 
1. คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละ
ประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ินให้เป็น
กิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินน้ัน) ต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากช่อง 
 2. เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
    1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภท
กิจการที่ขออนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ 
  หมายเหตุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
โทร. 032-740291-2  โทรสาร 032-
740291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ิน
ก าหนด 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม
เพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ัน ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกน้ันด้วย 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่
ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่
อนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถ่ินก าหนด (ตามประเภทกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบ
อ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสทิธิ์ หรือสัญญาเชา่ หรอื
สิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่
ขออนุญาตได้ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น 
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

เอกสารหรอืหลักฐานเฉพาะกิจการที่
กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผล
กระทบ เช่น รายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
(ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่น
ขออนุญาตกิจการที่เก่ียวขอ้งกับอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่
เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภท
และขนาดของกิจการ) 
(หมายเหตุ: ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  

 ตามข้อบังคับการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
1. จดหมาย ส่งมาท่ี 106 หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุ ี
2. โทรศัพท/์โทรสาร 032-740291-2 
3. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
4. เว็บไซด์  www.pakchong.go.th 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ  
    ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30  วัน 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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2. คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นทีเ่กิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่เกิน200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้ ง เอกสารประกอบการขออนุญาตตาม ข้อก าหนดของท้อง ถ่ิน ณ            
กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
2.เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนด 
ของท้องถ่ิน) 
 หมายเหตุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน
นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร.032-740291-2   โทรสาร     
032-740291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ   
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่     
ทางราชการก าหนด)  ต้ังแต่เวลา        
08:30 - 16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม
หลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง 
 จังหวัดราชบุร ี

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ัน ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนค าขอลงนาม
ไว้ในบันทึกน้ันด้วย  

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
   - กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
    - กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่
อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต
จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่
อนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0  ฉบับ 
ส าเนา 1  ฉบับ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1  ฉบับ 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด ) 

- 

5) 
 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด ) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น ส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถาน
ประกอบการ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ชว่ย
จ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของ
ท้องถ่ิน))  

 ค่าธรรมเนียม  3,000  บาท 
  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ  จังหวัดราชบุรี 
(หมายเหตุ: (1. ติดต่อด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย  ที่ 106  หมู่ที่ 4  
ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุี 70150 
2. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
3. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
4. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
5. E-mail  pakchong_org@hotmail.com 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 
1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก       
เขตดุสิต กทม. 10300) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30 วัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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3. คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องย่ืนขออนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ        
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

2. เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

       (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน
นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร 032-740291-2  โทรสาร             
032-740291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่
ท้องถ่ินก าหนด  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ัน ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบันทึกน้ันด้วย 
 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่
ไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

6 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่
อนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังจ าหน่าย
อาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และผู้จ าหน่ายอาหาร 
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผา่น
การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย

ละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ 
(ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หน่ึงที่ใดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกิน 
500 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย     
ฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 

(ก) ค่าธรรมเนียม  500 บาท 
(ข)   ค่าธรรมเนียม 50 บาท  
 

 
 



22 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
(หมายเหตุ: (1. จดหมาย ส่งมาท่ี 106 หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี 70150 
2. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
3. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
4. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 
/ www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ :  30  วัน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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4. คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน

ท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดต้ังตลาดข้ึนตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของท้องถ่ิน) ต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

2. เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
(ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับ

เอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร 032-740291-2  โทรสาร 032-
740291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนค าขอรับใบอนุญาต
จัดต้ังตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ิน
ก าหนด 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ 
ค าขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้ง
ต่อผู้ย่ืนค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะน้ัน ให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกน้ันด้วย 
 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่
อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต 
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตจัดต้ัง
ตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 



26 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง เช่น ส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคาร
น้ันสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 

7) 
 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ต้ังตลาด 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

8) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วย
ขายของในตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตาม
หลักสูตรที่ท้องถ่ินก าหนด 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย

ละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเตอร์เน็ต (www.pakchong.co.th) 
2. จดหมาย เลขที่ 106 หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัด
ราชบุรี 70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-94341500 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 
/ www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



29 
 
5. คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา  21 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร. 032-740291-2   โทรสาร                
032-740291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง    
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
พร้อมเอกสาร 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ   
ขออนุญาต 

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

3 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอ
มารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   
(แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใชท้ี่ดินและประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่อ
อายุ หรอืใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจ ติดอากรแสตมป์  ๓๐ บาท พรอ้ม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็น                ผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง  2 ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
 

- 

12) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสรา้ง ชื่อ 
คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพรอ้มลง
นามทุกแผ่น  (กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทน
ไฟเป็นส่วนใหญ)่ กรณีอาคารบางประเภทที่
ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณ การออกแบบ
โครงสร้าง 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า 
fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือ
ได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง  1  ชุด    
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารที่เขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรอื คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกวา่
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันทีเ่ชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิก
ผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของ
อาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม ้
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียและการระบายน้ าทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

- ค่าธรรมเนียม  20 บาท 
- ค่าตรวจแบบแปลน ตร.ม.ละ   
  50 สตางค์ 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง  จงัหวัดราชบุรี 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.pakchong.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์  032-740291-2  
3. ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี      
    70150) 

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวัด ทุกจังหวัด))  

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

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 45  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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6. คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วัน
เริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ในกรณีที่ค าขอ
หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติม โดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่
และผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร. 032-740291-2 
โทรสาร 032-740291-2 ต่อ 18 
E-mail   pakchong_org@hotmail.com 
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

 
3) การพิจารณา 

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

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ย่ืนค าขอ 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ัง
ส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นวา่ผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรอืส าเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่า หรอืเอกสารสิทธิอ์ย่างอื่นที่ผูเ้ป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือ
รับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรอืใหเ้ช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่
ขายหรือให้เชา่ หรือ ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบ
บันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

10) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มา
ของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวน
เงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าทีเ่พือ่ท า
บันทึกถ้อยค าเก่ียวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดง
หลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญมณี) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)  ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี  70150   
โทร. 032-740291-2   โทรสาร 032-740291-2 ต่อ 18   E-mail 
pakchong_org@hotmail.com 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง : 

  1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียน  
      พาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
  3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่  
      ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
  4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ 
      ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
      (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
  6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์  
      (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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   7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงาน    
       เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10)         
       พ.ศ. 2553   
   8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูล 
       ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
   9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด  
       เลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
   10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
   11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : ไม่ม ี
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
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7. คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการน้ันๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ในกรณีที่ค าขอ
หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติม โดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่
และผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี       
โทร 032-740291-2 โทรสาร 032-
740291-2 ต่อ 18 /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้   
ผู้ย่ืนค าขอ 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้
ใช้สถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ โดย
ให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนาม และให้มีพยานลงช่ือรับรอง
อย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นวา่
ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ส าเนาสญัญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรอืเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผูเ้ป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม พรอ้มลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

6) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียม (คร้ังละ) 
 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  

 
 



50 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
1. ทางอินเตอร์เน็ต www.pakchong.go.th 
2. ทางโทรศัพท์ 032-740291-2 
3. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300)  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเภทของงานบริการ: 
กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง : 

      1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ     
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
      2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
      3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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     4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์      
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
     5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
      6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
      7)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการ
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
      8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
      9)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
      10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : ไม่ม ี
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
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8. คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)              
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจ
ทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่
เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับต้ังแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  (มาตรา 13)  
 2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วย
ตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา 
บิดา มารดา หรือบุตร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจน้ัน
ได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมาย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบ
มรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
 3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วย
ตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นย่ืนแทนก็ได้ 
 4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ในกรณีที่ค าขอ
หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติม โดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่

http://www.dbd.go.th/
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และผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี โทร 032-
740291-2 โทรสาร 032-740291-2 
ต่อ 18 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิ
ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล  

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
3) การพิจารณา 

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

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้
ย่ืนค าขอ 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ย่ืนค าขอ
แทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่ยื่นค า
ขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้
ลงช่ือแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่
กรรม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
 
 

- 

7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 มอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย

ละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

 
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
1. ทางเว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
2. โทรศัพท์ 032-740291-2  
3. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.       
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

      1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
      2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
      3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
      4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
      5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
      6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
      7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
เลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  
      8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
      9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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     10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
     11) พ.ร.บ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
     12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : ไม่ม ี
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
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9. คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังน้ี 
         1.1 การด าเนินการขุดดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถม
ดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผัง
เมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดินคือประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตร หรือมีพ้ืนที่
ปากบ่อดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด เพ่ือ
เป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด            
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ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน  3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
106  หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร/ีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด)  ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามท่ี
ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณา (กรณีถูกต้อง)  

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง และ
แจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจง้ 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 
 
 
 
 
 



60 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการขุดดิน 
ฉบับจริง  2  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณ
ข้างเคียง 
ฉบับจริง  2  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง  2 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดิน
บุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับ
พื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากวา่ระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 
เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 

- 

10) 
 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

11) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 
เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดผู้ควบคุม
งานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.pakchong.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์  032-740291-2 
3. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
4. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
106  หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร)ี 

2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

  1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  : พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ :  7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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10. คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบทีค่รบถ้วน ดังน้ี 
         1.1 การด าเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถม
ดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผัง
เมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดินคือประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ
ที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด เพ่ือ
เป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด            
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
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ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร. 032-740291   โทรสาร 032-
740291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง    
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ   
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถม
ดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

5 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการ 
มีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับ
แจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0 ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
ฉบับจริง   2   ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง   2  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง   2  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา 
ทุกหน้า 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน) 

- 

 7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการ
ถมดิน 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
8) 

 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคล
อื่น 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินต้ังแต่ 2 
เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ า
กว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 
ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 
เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวฒุิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 

- 

10) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินต้ังแต่ 2 
เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 

- 

11) 
 

ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  0 ชุด 
 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.pakchong.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ 032-740291-2 
3. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ 106 หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง   
    อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี) 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500) 

2) ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด)  

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

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

      1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน       
พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ :   7  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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11. คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ 
และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนค าขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ 
กรณีไม่สามารถเดินทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะ
มาด าเนินการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ 
      ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี 
 1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัย  อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
     1. ผู้ป่วยเอดส์ ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา
ด าเนินการก็ได้ 
     2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการ
สงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่ง
ระเบียบ ต้องไปย่ืนความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือ
พิจารณาใหม่ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
106 หมู่ที่  4  ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร/ีติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ               
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 4 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ     
พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ และคุณสมบัติ 

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
3) การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงคร์ับการ
สงเคราะห ์

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

4) การพิจารณา 
จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบความเห็นเพ่ือ
เสนอผู้บริหารพิจารณา  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา 
(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  
ฉบับจริง  1 ฉบับ 
ส าเนา  0 ฉบับ 

- 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา
ของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่าน
ธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. จดหมาย เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
5. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 
/ www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ       
การมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และ
การมีส่วนร่วม 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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12. คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของ        
ทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล าเนา หรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 
      ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี 
  1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
  3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิต             
คนพิการ 
  4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์             
ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคน
ไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ย่ืนค าขอแทน
โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 วธีิการ 

 1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ 
หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ย่ืนค าขอตามแบบ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด 
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 2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบน้ีแล้ว 
 3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์
จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ/ีติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ        
1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อม
เอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

20 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค า
ขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมาย
ว่าด้วย การส่งเสริมการคุณภาพชีวิต
คนพิการพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม
ส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้
อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอ
แทน) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม
ส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่
กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไร้
ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
การยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐาน
การเป็นผู้แทนดังกล่าว) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส าเนา  1 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. จดหมาย เลขที่ 106  หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
4. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
7. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 

 
 
 
 
 



79 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมี
ส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมี
ส่วนร่วม 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : ข้ึนทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง : 

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ   
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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13. คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่
จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมา
ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 

 1. มีสัญชาติไทย 
 2.  มีภูมิ ล า เนาอ ยู่ ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ินตามทะเบียนบ้ าน 

   3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ินจัดให้ เป็นประจ า ยกเ ว้นผู้ พิการและผู้ป่ วยเอดส์ตา มระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

 ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
          2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
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 วิธีการ 
  1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ย่ืนค าขอตามแบบ

พร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
            2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม
ระเบียบน้ีแล้ว 

  3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบรุ/ีติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป          
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

20 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค า
ขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผา่น
ธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการ
แทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
6) 

 
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบ
อ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
(หมายเหตุ: (1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. จดหมาย เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
5. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(หมายเหตุ: -)  

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ          
การมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และ      
การมีส่วนร่วม 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



85 
 
14. คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าท่ีในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ย่ีห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังน้ี 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ) 
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการ
ประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือ       
ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาด
และแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ผู้รับค าขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย
และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน
จนกว่าผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่าย
น้ันเรียบร้อยแล้ว 
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 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน 
 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี  106 หมู่ที่ 
4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จงัหวัด
ราชบุรี  โทร 032-740291-2  โทรสาร 
032-740291-2 ต่อ 18 /              
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป. 1) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน 
หมายเหตุ: ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี)  

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ
รายการป้าย ตามแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษ ี
หมายเหตุ : (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ย่ืนแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษ ี
หมายเหตุ : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน 
จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมาย
ก าหนด) 

15 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโ้ดย
หน่วยงานของรัฐพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ต้ังหรือแสดงป้าย 
รายละเอียดเก่ียวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดต้ัง
หรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบ
ทะเบียนการค้า ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

6) 
 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้าม)ี  
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ  จังหวัดราชบุรี 
(หมายเหตุ: (1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. จดหมาย เลขที่ 106 หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 291-2 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
5. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีป้าย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ส านักบริหารการคลงัท้องถ่ิน 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจง้ 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง : 

  1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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15. คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีใน
การรับช าระภาษีบ ารงุท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอน ดังน้ี 
  1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
  1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม 
ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
  (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อม
ด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคา
ปานกลางของที่ดิน 
  (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการ
ประเมินให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายใน
เดือนมีนาคม 
  (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุก
ปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
  1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  (1) เจ้าของที่ดินย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วย
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลง 
  (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
  (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
  1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การ
ลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  (1) เจ้าของที่ดินย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
  (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
  (4) การขอช าระภาษีบ ารงุท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของ
ที่ดินให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป ี
 2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการ
ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินน้ันไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ โดยย่ืนอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคา
ปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
   3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะน้ันผู้รับค าขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย
และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมหากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่า
ผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ัน
เรียบร้อยแล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบ
ค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  106  หมู่ที่ 4  
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุ ี
โทรศัพท ์0 3274 0291-2  โทรสาร 0 
3274 0291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือ ภบท.8) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบแสดง
รายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษ ี

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน 
, น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษี
บ ารุงท้องที่ของปีก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. จดหมาย เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุี     
    70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
5. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารงุท้องที่  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
ส านักบริหารการปกครองท้องที ่
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง : 
1) พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ.2508  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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16. คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าท่ีในการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่นๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นน้ัน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังน้ี 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) 
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการช าระภาษี 
 2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการ
ประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือ
ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด 
 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาด
และแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินย่ืนอุทธรณ์ 
(ภ.ร.ด.9) 
 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ผู้รับค าขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย
และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอ
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 



96 
 
 9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่า
ผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ัน
เรียบร้อยแล้ว 
 10.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน 
 11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี  106  หมู่ที่ 4  
ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุี 
โทรศัพท์ 0 3274 0291-2  โทรสาร 0 
3274 0291-2 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง      
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน
ด าเนินการช าระภาษ ี

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมส าเนา เช่น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูก
สร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรอืใหโ้รงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น 
ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม  สัญญาเชา่
อาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



98 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ชุด 
6) 

 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. จดหมาย เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุี    
    70150 
3. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291 - 2 
4. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
5. เว็บไซด์  www.pakchong.go.th 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้
พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
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ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ส านักบริหารการคลงัท้องถ่ิน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 

  1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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17. คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใช้น้ าประปาและติดต้ังมาตรวัดน้ า 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี 
กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข  ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การขอใช้น้ าประปาและติดต้ังมาตรวัดน้ า 
 1. กรณีผู้ย่ืนค าขอใช้น้ าเป็นผู้เช่าจะต้องน าหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามาย่ืนพร้อม
แบบค าขอใช้น้ า 
 2. หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมาย่ืน
พร้อมแบบค าขอใช้น้ า 
 3. การติดต้ังมาตรวัดน้ าจะติดต้ังไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งสามารถตรวจสอบและจดจ านวน
หน่วยน้ าได้ง่าย หรือห่างจากรั้ว หรือท่อเมนประปาไม่เกิน 1 เมตร โดยผู้ใช้น้ าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  ค่าใช้จ่ายติดต้ังมาตรวัดน้ าเอง 
 4. เมื่อติดต้ังมาตรวัดน้ าเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจะตีตรา
ผนึกมาตรวัดน้ าไว้เพ่ือป้องกันการขโมยใช้น้ า  
 5. การต่อท่อแยกจากเมนจนถึงมาตรวัดน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจะ
เป็นผู้ด าเนินการติดต้ังให้ ส่วนต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไปภายในบ้าน เจ้าของบ้านเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 
 6. หากผู้ใช้น้ าประปาขอยกเลิกการใช้น้ า ย้ายที่อยู่ โอน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ า 
จะต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือผู้ได้รับมอบหมาย จึงจะสิ้นสุดเป็นผู้ใช้น้ า มิฉะน้ันจะถือเป็นผู้ใช้
น้ าอยู่และต้องช าระค่าน้ าประปาตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเรียกเก็บ 
 7. หากองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องตรวจพบว่ามาตรวัดน้ าช ารุด ผู้ใช้น้ า
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าในอัตราที่ก าหนดภายใน 15 วัน นับจากวันที่
ตรวจพบหากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจะงดจ่าย
น้ าประปาจนกว่าผู้ใช้น้ าจะยินยอมในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าตัวใหม่ 
 8. กรณีที่น้ ารั่วซึมภายนอกมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า ให้ผู้ใช้น้ าแจ้งยังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง เพ่ือท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
 9. ค่าน้ าประปาต่อหน่วยหน่วยละ 5 บาท ตามจ านวนหน่วยที่ใช้ 
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 10. องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจะเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปาจากผู้ใช้น้ า
ภายในวันที่ 1 - 15 ของทุกเดือน เมื่อพ้นก าหนดการช าระผู้ใช้น้ าจะต้องน าเงินมาช าระเอง  
ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 11. ผู้ใช้น้ าประปาผู้ใดค้างช าระค่าน้ าประปารวมกันเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จะด าเนินการงดจ่ายน้ าประปา จนกว่าผู้ใช้น้ าจะช าระหน้ีที่
ค้างช าระแล้ว และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าใหม่ครั้งละ 200.-บาท และค่า
อุปกรณ์ในการติดต้ังมาตรวัดน้ าตามความเป็นจริง 
 12. หากผู้ใช้น้ าผู้ใดมีเจตนาจะขโมยใช้น้ า โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ าหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขต่อเติมมาตรวัดน้ าหรือกระท าการใดๆ ก็ตามท่ีมีเจตนาต่อการขโมยใช้น้ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง จะงดจ่ายน้ าทันที และจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000.-บาท หรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี โทร 032-
740291-2 โทรสาร 032-740291-2 ต่อ 
18 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 วันท าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอใช้น้ ากรอกแบบฟอร์มและย่ืนค า
ขออนุญาตใช้น้ าประปาต่อเจ้า
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอใฃ้น้ าประกอบค าขอใช้
น้ าประปา และท าสัญญาการใช้
น้ าประปา 

20 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
4) เจ้าหน้าท่ีด าเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ า

และอนุญาตให้ใช้น้ าประปา 
 

3 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ี
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าใหม่ กรณีถูกงด
จ่ายน้ าประปา 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรุี 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. โทรศัพท/์โทรสาร 0 3274 0291-2 
3. สายด่วนผู้บริหาร 081-9431500 
4. เว็บไซด์  www.pakchong.go.th 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขออนุญาตใช้น้ าประปา 
2) ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ าประปา 
3) ค าขอยกเลิกการใช้น้ าประปา 

 

ชื่อกระบวนงาน : การขอใช้น้ าประปาและติดต้ังมาตรวัดน้ า  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง       
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง : 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เรื่อง การบริหารกิจการระบบประปาองค์การ   
  บริหารส่วนต าบลปากช่อง พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : ไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
 

 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  

จ านวน 6 ช่องทาง  ดังนี ้ 

 1. ติดตอ่ด้วยตนเอง  

 2. จดหมาย เลขท่ี 106  หมู่ 4  ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  

              70150  

 3. โทรศัพท์/โทรสาร  0 3274 0291-2   

 4. ส่ายด่วนผู้บริหาร  081-9431500 

 5. เว็บไซด์ www.pakchong.go.th  

 6. ตู้รับฟังความคิดเห็น  
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ท้ายข้อบังคับต าบลปากช่อง เรื่อง ควบคุมกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2540 
 

เลขที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สต. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  
การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
  การเลี้ยงสัตว์บก 
ก.  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ 
    (1)  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  รวมกันเกิน 5  ตัว  แต่    
ไม่เกิน  20  ตัว 
    (2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกิน 20 แต่ไม่เกิน 40 ตัว 
    (3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 40 ตัวข้ึนไป 
ข. การเลี้ยงสุกร 
    (1) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า 5  ตัว  แต่ไม่เกิน  20  ตัว 
    (2) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า 20 ตัว  แต่ไม่เกิน 40  ตัว 
    (3) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  40  ตัว  แต่ไม่เกิน 100  ตัว 
    (4) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน     
1,000  ตัว 
    (5) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  1,000  ตัว  แต่ไม่เกิน        
5,000  ตัว 
    (6) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  5,000  ตัว  แต่ไม่เกิน      
10,000  ตัว 
    (7) การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  10,000  ตัว 
 ค. การเลี้ยงแกะ 
    (1) การเลี้ยงแกะ  เกินกว่า 6  ตัว  แต่ไม่เกิน  20  ตัว 
    (2) การเลี้ยงแกะ  เกินกว่า    20  ตัว  แต่ไม่เกิน             
40  ตัว 
    (4) การเลี้ยงแกะ  เกินกว่า  40  ตัวข้ึนไป 
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เลขที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สต. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การเลี้ยงสัตว์ปีก 
 ก. การเลี้ยงห่าน  ,  เป็ด  ,  ไก ่
   (1) การเลี้ยงห่าน,  เป็ด,  ไก่  เกินกว่า  50   ตัว แต่ไม่เกิน   
100  ตัว 
   (2) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่  เกินกว่า  100  ตัว  แต่ไม่เกิน    
500  ตัว 
   (3) การเลี้ยงห่าน,  เป็ด, ไก่  เกินกว่า  500  ตัวข้ึนไป 
การเลี้ยงสัตว์น้ า  
ก.  การเลี้ยงปลา , กุ้ง 
     (1)  การเลี้ยงปลา  ขนาดพ้ืนบ่อ  เกินกว่า 100  ม²    
แต่ไม่เกิน  500  ม²     
     (2)  การเลี้ยงปลา  ขนาดพ้ืนที่บ่อ  เกินกว่า  500 ม²   
แต่ไม่เกิน 5,000  ม²    
     (3)  การเลี้ยงปลา ขนาดพ้ืนที่บ่อ  เกินกว่า  5,000  ม²   
ข้ึนไป 
  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  หรือ  แมลง 
ก.  การเลี้ยงตะพาบน้ า 
     (1)  การเลี้ยงตะพาบน้ า  ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  25 ม² 
แต่ไม่เกิน  500   ม²  
     (2)  การเลี้ยงตะพบน้ า ขนาดพ้ืนที่บ่อ เกินกว่า 100  ม² 
แต่ไม่เกิน  500  ม²  
     (3)  การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาดพ้ืนที่บ่อ  เกินกว่า        
500 ม²  ข้ึนไป 
ข.  การเลี้ยงจระเข้ 
     (1)  การเลี้ยงจระเข้  เกินกว่า  20  ตัว  แต่ไม่เกิน        
100  ตัว 
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เลขที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 

     (2)  การเลี้ยงจระเข้  เกินกว่า   100  ตัว  แต่ไม่เกิน        
500  ตัว 
     (3)  การเลี้ยงจระเข้  เกินกว่า   500  ตัว  แต่ไม่เกิน     
1,000  ตัว 
     (4)  การเลี้ยงจระเข้  เกินกว่า  1,000  ตัว  ข้ึนไป 
ค.  การเลี้ยงนาก 
     (1)  การเลี้ยงนากเกินกว่า     2  ตัว  แต่ไม่เกิน  4  ตัว 
     (2)  การเลี้ยงนากเกินกว่า   4  ตัว  แต่ไม่เกิน  10  ตัว 
     (3)  การเลี้ยงนากเกินกว่า  10  ตัว  ข้ึนไป 
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
     (1)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  เกินกว่า  6  ตัว  แต่ไม่
เกิน  20  ตัว 
2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  เกินกว่า  20  ตัวแต่ไม่เกิน  
40  ตัว 
     (3)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  เกินกว่า  40  ตัวข้ึนไป 
การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวม  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี 
ลักษณะท านองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือ 
ประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ีจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 
2.  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย 
การขายในตลาดและการฆ่า  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (1)  การฆ่าห่าน  เป็ด  ไก่ 
             ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
             ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
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2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
4. 
5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

1. 
2. 
 
 
 

การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยัง
มิได้ฟอก 
     (1)  การฟอกหนัง  สะสมหนัง 
             ก.  การฟอกหนังสัตว์ 
             ข.  การฟอกขนสัตว์ 
             ค.  การสะสมหนังสัตว์ 
             ง.  การสะสมขนสัตว์ 
การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
การเคี่ยวหนังสัตว์ เ อ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายใน
ตลาด  
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ   
ของสัตว์ 
การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การ
สะสมหรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วน
ใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
การสะสมหรือล้างครั่ง 
 
  3.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  หรือเคร่ืองด่ืม  น้ าด่ืม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 
การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  
น้ าบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรส  
อื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 

    (1)  การผลิตกะป ิ
     (2)  การผลิตน้ าพริกแกง 
     (3)  การผลิตน้ าพริกเผา 
     (4)  การผลิตน้ าปลา 
     (5)  การผลิตน้ าเคย 
     (6)  การผลิตน้ าบูดู 
     (7)  การผลิตไตปลา 
     (8)  การผลิตเต้าเจี้ยว 
     (9)  การผลิตซีอิ้ว 
   (10)  การผลิตหอยดอง 
   (11)  การผลิตซอสปรงุรสอื่น ๆ 
การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (1)  การสะสมปลาร้า 
     (2)  การสะสมปลาเจ่า  กุง้เจ่า 
การตากเน้ือเค็ม  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (1)  การตากเน้ือสัตว์ 
     (2)  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม 
     (3)  การเคี่ยวมันกุ้ง 
การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การ 
เร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การเคี่ยวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง  
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  
เก้ียมอี้ 
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8. 
9. 
 
 

10. 
 
 
 

11. 
 

12. 

    (1)  การผลิตเส้นหมี ่
            ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
            ข.   โดยใช้เครื่องจักร 
     (2)  การผลิตขนมจีน 
            ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
            ข.   โดยใช้เครื่องจักร 
      (3)  การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว 
             ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
             ข.   โดยใช้เครื่องจักร 
      (4)  การผลิตเต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
การผลิตแบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การประกอบกิจการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ    
ขนมเปี๊ยะ 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถ่ัวเหลือง  
เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
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13. 
 
 

14. 
15. 

 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 
21. 

 
22. 
23. 

 
 

24. 
25. 

 
26. 

 
 
 

การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
     (1)  น้ าตาลชนิดอื่น ๆ 
     (2)  น้ าตาลทราย 
การผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  
น้ าส้มสายชู 
การคั่วกาแฟ 
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
การตาก  การตัก  การดอง  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้น
การผลิตเครื่องบรโิภคในครัวเรือน 
การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผง
อื่น ๆ 
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตบะหมี่ มกักะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
การผลิตนน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลงัต้ังแต่          
5  แรงม้าข้ึนไป 
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1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
6. 
 

7. 
 
 

8. 
9. 

4.  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์ 
       เคร่ืองส าอาง  ผลิตภัณฑ์ช าระลา้ง 
การผลิต  การโม่  การบด  การสะสม  การบรรจุยาด้วย
เครื่องจักร 
การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น 
การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าล ี
การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าบิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 
5.  กิจการเก่ียวกับการเกษตร 
การอัด  การสกัดเอาน ามันจากพืช 
การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยาดิบ 
การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ  ในท านอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (1)  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  15  แรงม้า 
 (2)  ใช้เครื่องจักรเกินกว่า  15  แรงม้า  ไต่ไม่เกิน              
       40  แรงม้า 
 (3)  ใช้เครื่องจักเกินกว่า  40  แรงม้าข้ึนไป 
การผลิตยาสูบ  
การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร 
การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

(1) การสะสมปุ๋ย 
(2) การผลิตปุ๋ย 

การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
การตาก  การสะสม หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
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1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณห์รือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 
(1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า 
(3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  2  แรงม้า   
แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
(4)  โดยใช้เครื่องจักรรวมกันเกินกว่า  5  แรงม้าข้ึนไป 
การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้น
กิจการ  1. 
(1)  การหลอม  การหล่อ  แร่หรือโลหะทุกชนิด 
(2)  การถลุงแร่ 
การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  
การรีด การอาบโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  
ยกเว้นกิจการใน  1. 
(1)  การกลึง  การเจาะ  การรีด  การตี  การตัด  โดยใช้
เครื่องจักร  ไม่เกิน  5  แรงม้า 
(2)  การกลึง  การเจาะ  การรีด  การตี  การตัด  โดยใช้
เครื่องจักร เกินกว่า  5  แรงม้าข้ึนไป 
(3)  การตี  โดยใช้แรงคน 
(4)  การเชื่อม  การประสาน  การอาบโลหะ  ด้วยก๊าซหรือ
ไฟฟ้า 
การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  
ตะกั่ว  หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  1. 
การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  
ยกเว้นกิจการใน  1. 
การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแก  การคัดเลือกหรือการ
ล้างแร ่
(1)  การท าเหมืองแร่ 
(2)  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการแยกล้างแร่ 

 
 
 

300 
500 

1,000 
 

2,000 
 
 

1,000 
2,000 

 
 
 

500 
 

1,000 
 

300 
500 

 
1,000 

 
1,000 

 
 
 

5,000 
2,000 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 



127 
 

เลขที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สต. 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
 

1. 

7.  กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี         
การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
    (1) การต่อ  การประกอบยานยนต์ 
    (2) การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม         
ยานยนต์ 
การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับ
อากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  
เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
     (1)  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อมรถยนต์ 
     (2)  การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
     (3)  การปรับแต่  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เปน็
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือ
เครื่องกล  ซึง่มีไว้บริการ  หรือจ าหน่ายและในการประกอบ
ธุรกิจน้ัน  มีการซ่อมหรือการปรับปรงุยานยนต์  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
     (1)  รถยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
     (2)  รถจักรยานยนต์ 
การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร์รี่ 
การปะ  การเชื่อมยาง 
การอัดผ้าเบรก  ผ้าครชั 
8.  กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
การผลิตไม้ขีดไฟ 
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3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
5. 
6. 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

การเลื่อย  การซอย  การไส  การเจาะ  การขุดท าร่อ  การท า
คิ้วหรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกินกว่า  2  แรงม้า 
(2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า    แรงม้า  แต่
ไม่เกิน  5  แรงม้า 
(3)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  5  แรงม้า 
การผลิตไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น
การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งส าเรจ็ผลิตภัณฑ์จากไม้
หรือหวาย 
  (1)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า 
  (2)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  2  แรงม้า  
แต่ไม่เกิน 5  แรงม้า 
  (3)  โดยใช้เครื่องที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  5  แรงม้าข้ึนไป 
การอบไม ้
การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
การประดิษฐ์สิง่ของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(1)  สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  2  แรงม้า 
(2)  สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  2  แรงม้า แต่ไม่เกิน  
5  แรงม้า 
(3)  สถานที่เครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  5  แรงม้า 
การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
(1)  การเผาถ่าน 
(2)  การสะสมถ่าน  20  กระสอบ 
(3)  การสะสมถ่านเกินกว่า  20 กระสอบ  ถึง  40 กระสอบ 
(4)  การสะสมถ่านเกินกว่า  40  กระสอบ 
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11. 
12. 

 
13. 

9.  กิจการที่เก่ียวกับบริการ   
การประกอบกิจการอาบอบนวด 
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร 
การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นใดในท านอง
เดียวกัน 
     (1)  ไม่เกิน  20  ห้อง 
     (2)  เกินกว่า  20  ห้อง  ข้ึนไป 
การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หอ้ง
แบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองแง็ง  ดิสโก้เท็ค  
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่น ๆ  ในท านอง
เดียวกัน 
การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการ
เล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับกฎหมาย  ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ  หรือให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้บริการ
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การ
สาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ 
     (1)  ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 
     (2)  การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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10. 
11. 
12. 

10.  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
การปั่นด้าย  การกอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการ
ทอผ้าด้วยกี่กระตุกต้ังแต่  5  กี่ ข้ึนไป 
     (1)  การปั่นด้าย  การกอด้าย  การทอผ้า  ด้วยเครื่องจักร
ไม่เกิน  20 แรงม้า 
     (2)  การปั่นด้าย  การกอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร
เกินกว่า  20  แรงม้า 
     (3)  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ต้ังแต่  5  กี่  ถึง  10  กี่ 
     (4)  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก  เกินกว่า  100  กี่ข้ึนไป 
การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
การปั่นฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร  ต้ังแต่  5  เครื่องข้ึนไป 
     (1)  ต้ังแต่  6  เครื่อง  ถึง  10  เครื่อง 
     (2)  ต้ังแต่  11  เครื่อง  ถึง  20  เครื่อง 
     (3)  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ต้ังแต่  5  กี่  ถึง  10  กี่ 
     (4)  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก  เกินกว่า  10 กี่ข้ึนไป 
การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
การปั่นฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร  ต้ังแต่  5  เครื่องข้ึนไป 

(1) ต้ังแต่  6  เครื่อง  ถึง  10  เครื่อง 
     (2)  ต้ังแต่  11  เครื่อง  ถึง  20  เครื่อง 
     (3)  ต้ังแต่  20  เครื่องข้ึนไป 
การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
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11.  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซเีมนต์  หรือ     
วัตถุคล้ายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การระเบิด  การโม่  การปั่นหินด้วยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (1)  ไม่เกิน  5,000  กิโลกรัม 
     (2)  เกินกว่า  5,000  กิโลกรัม  ข้ึนไป 
การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การเลื่อย  การตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
การผลิตชอลค์   ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการ
เผาหินปูน 
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าครัช  กระเบื้องมุงหลังคา  
กระเบื้องยาง  ฝา้เพดาน  ท่อน้ า 
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
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4. 

12.  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สาร
ออกซิไดส์หรือสารท าตัวละลาย 
(1) การท าน้ ากรด ด่าง สารออกซิไดส์  หรือสารตัวท าละลาย 
(2) การบรรจุ การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดส์
หรือสารตัวท าละลาย 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
(1)  การผลิตก๊าซ 
(2)  การบรรจุ  การสะสม  พ้ืนที่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
(3)  การบรรจุ  การสะสมก๊าซ  พ้ืนที่เกินกว่า  100        
ตารางเมตรข้ึนไป 
(4)  ปั๊มก๊าซ 
(5)  การขนส่งก๊าซ 
การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ 
(1) การผลิต  การกลั่น  น้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์     
ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ 
(2) การสะสมน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปโิตรเลี่ยมต่างๆ 
     ก. จ านวนสะสมไม่เกิน  1,000    ลิตร 
     ข. จ านวนสะสมเกินกว่า  1,0000  ลิตร  ไม่เกิน  
5,000  ลิตร 
     ค.  จ านวนเกินกว่า  5,000  ลิตรข้ึนไป 
     ง.  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม
ต่าง ๆ 
การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
     (1)  การผลิตถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
     (2)  การสะสมถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
     (3)  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
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การพ่นสี ยกเว้นกิจการข้อ  7  ล าดับที่  1 
การประดิษฐ์  สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (1)  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  2  แรงม้า  
     (2)  ใช้เครื่องจักรต้ังแต่  2  แรงม้าข้ึนไป 
การโม่  การบดชัน 
     (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
     (1)  ล้างฟิล์มรูปถ่าย 
     (2)  ล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
     (3)  การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
การเคลือบ การชบุ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การผลิตพลลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลงึ 
การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
     (1)  ใช้เครื่องท าความเย็นไม่เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  
20  แรงม้า 
     (2)  ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  
20  แรงม้า 
     (3)  ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า  20  แรงม้าข้ึนไป 
การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมอีัน
เป็นส่วนประกอบ  ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรพืูช
หรือพาหะน าโรค 
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5. 
6. 
7. 
8. 

(1)  การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(2)  การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(3)  การสะสม  การบรรจุ  การขนส่ง 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(1)  การผลิต 
(2)  การบรรจุ  การสะสม 
 13.  กิจการอื่น ๆ 
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
(1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  2  แรงม้า 
(2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  2 แรงม้า            
     แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
(3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  5  แรงม้า ข้ึนไป 
การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  
อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(1)  การผลิต 
(2)  การซ่อม 
การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(2)  โดยใช้เครื่องจักร 
การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
(1)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว 
(2)  การถ่ายเอกสาร 
การสะสมหรือวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
การล้างขวด หรือภาชนะบรรจภุัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ 
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9. 
 
 
 

การก่อสร้าง 
(1)  ผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนประเภท  ภ.พ.  20 
(2)  ผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนประเภท  ภ.พ.  21 
(3)  ผู้ที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้จดทะเบียนให้คิด
ค่าธรรมเนียมจากวงเงินรับเหมาก่อสร้างในอัตราร้อยละ  0.1  
ของราคาท่ีรับเหมา         
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