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กระบวนงานบริการประชาชนตามภารกจิของเทศบาลต าบลพปูิน 

 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

งานทะเบียนราษฎร 
การขอเลขทีบ้่าน   
 
 
 
 
 
 

 

  
1. เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้   
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  
 
 
 

 

 
10 นาที/ราย 

 
10 นาที/ราย 

 
 
 
 
 

 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูแ้จง้ )   
2.ใบรับแจง้เก่ียวกบับา้น (ท.ร.9) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม    
3.เอกสารการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( ถา้มี )   
4.เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคาร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม ( ถา้มี ) 

2. 
 
 
 

 

การขอเลขทีบ้่าน  กรณีทะเบียนบ้านช่ัวคราว 
 
 
 
 

 
 

 

1. เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้    
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล

การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน  (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน  ( ผูแ้จง้ )   
2.ใบรับแจง้เก่ียวกบับา้น (ท.ร.9)  (ฉบบัจริง 1 ฉบบั)   
3.เอกสารการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  (ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม  ( ถา้มี )   
4.เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคาร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  (ถา้มี) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา
20/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้   
2.นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบับิดา มารดา 
สัญชาติของบิดามารดา ถึงสถานท่ีเกิด จ านวนพี่นอ้ง
ร่วมบิดามารดา และทีอยูปั่จจุบนั และรวบรวม
หลกัฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น เสนอใหน้ายอ าเภอ
พิจารณา  
3.นายอ าเภอ พิจารณาพยานหลกัฐาน แลว้แจง้ผลการ
พิจารณาใหน้ายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถ่ินทราบ    
4.นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน 
พิจารณาด าเนินการ และแจง้ผลการพิจารณา  

 
10 นาที/ราย 

 
20 วนั/ราย 

 
 
 
 
 

9 วนั/ราย 
 
 

1 วนั/ราย 
  

 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ผูแ้จง้ )  
2.รูปถ่าย 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
3.ส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาทะเบียนประวติั เช่น ท.ร.38 
, ท.ร. 38/1 , ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข  (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม  
4.หลกัฐานท่ีแสดงวา่เกิดในราชอาณาจกัร (ถา้มี)  (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม ( เช่น หลกัฐานลงบญัชีทหารกองเกิน , 
ใบส าคญัประจ าถ่ินท่ีอยู ่หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
เป็นตน้ ) 

 

 

 

 



3 
 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
4. 
 
 
 

 

 
การแจ้งขอท าหน้าทีเ่ป็นเจ้าบ้าน 
 
 
 
 

 
1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการยืน่ประกอบการพิจารณาในเบ้ืองตน้  
2.นายทะเบียน พิจารณารับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  
 

 
10 นาที/ราย 

 
10 นาที/ราย 

 
 

 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูร้้อง )   
2.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร. 14 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม(ท่ีผูร้้องประสงคจ์ะขอลงรายการเป็นเจา้บา้น ) 
 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การตรวจ  คัด และรับรองเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 

 
 

 

 
1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้    
2.นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้
ผลการพิจารณา  

 
5 นาที/ราย 

 
10 นาที/ราย 

 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูร้้อง กรณีเจา้ของรายการหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียมา
ด าเนินการ )  
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูม้อบหมาย พร้อมหนงัสือมอบหมาย กรณีมีการ
มอบหมาย )  
3.หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

6. 
 
 
 

 

การเพิม่ช่ือ กรณตีกส ารวจตรวจสอบ
ทะเบียนราษฎร เม่ือปี พ.ศ.2499  

1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้    
2.นายทะเบียน ตรวจสอบพยานหลกัฐาน พยานบุคคล 
พยานแวดลอ้ม และรวบรวมขอ้เทจ็จริง พร้อม
ความเห็นให ้นายอ าเภอ แห่งทอ้งท่ี พิจารณา อนุมติั/ไม่
อนุมติั    
3.นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน 
ด าเนินการเพิ่มช่ือเขา้ในทะเบียนบา้น และแจง้ใหผู้ร้้อง
ทราบ  

10 นาที/ราย 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 

10 วนั/ราย 

1.ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( ของบา้นท่ีจะขอเพิ่มช่ือ )  
2.บตัรประจ าตวัประชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
( ของผูร้้อง ถา้มี เช่น บตัรประจ าตวัประชาชนขาวด า )  
3.หลกัฐานท่ีมีรายการบุคคลของผูข้อเพิ่มช่ือ เช่น บญัชี
ส ามะโนครัว ทะเบียนสมรส (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม ( ถา้มี )  
4.เอกสารท่ีราชการออกให ้เช่น หลกัฐานการศึกษา หลกัฐาน
ทหาร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  ( ถา้มี ) 

7. การรับแจ้งการตาย กรณตีายในบ้านและตาย
นอกบ้าน 

1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้    
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ผูแ้จง้ )  
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูต้าย ถา้มี )  
3.หนงัสือรับรองการตาย ตามแบบ ท.ร.4/1 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( กรณีตายในสถานพยาบาล )   
4.ใบรับแจง้การตาย ท.ร.4 ตอนหนา้ (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม( กรณีแจง้ต่อก านนั ผูใ้หญ่บา้น )   
5.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( ท่ีผูต้ายมีช่ืออยู ่ถา้มี ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

8. การรับแจ้งการย้ายเข้า 1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้  
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 

 

 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( เจา้บา้นท่ีประสงคจ์ะยา้ยเขา้ )  
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูย้า้ยท่ีอยู ่ถา้มี )   
3.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / 
ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม ( ท่ีประสงคจ์ะยา้ยเขา้ )  
4.ใบรับแจง้การยา้ยท่ีอยู ่(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
( ท่ีไดรั้บมาจากการยา้ยออก ซ่ึงเจา้บา้นไดล้งช่ือยนิยอมให้
ยา้ยเขา้ ) 

9. การรับแจ้งการย้ายออก 1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้   
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 

 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ผูแ้จง้ ในฐานะเจา้บา้น )   
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งมีบตัรประจ าตวัประชาชน
ผูม้อบ และหนงัสือมอบหมายจากเจา้บา้น )   
3.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน ( ของผูย้า้ยท่ีอยู ่ถา้มี )  
4.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( ท่ีจะยา้ยออก )  
5.ใบรับแจง้การยา้ยท่ีอยู ่ท.ร.6 ตอนหนา้ (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( กรณีแจง้ยา้ยกบั ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

10. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้  
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 

  

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูแ้จง้ )  
2.ใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่ท.ร. 6 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม  
3.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( บา้นท่ีประสงคจ์ะยา้ยเขา้ )  
4.ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้บา้น (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม ( พร้อมค ายนิยอมเป็นหนงัสือ กรณีไม่ไดม้าแสดงตน
ต่อนายทะเบียน ) 

11. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขต
ส านักทะเบียนเดียวกนั 

1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้    
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ผูแ้จง้ )  
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( เจา้บา้นท่ียนิยอมให้ยา้ยเขา้ )   
3.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูย้า้ยท่ีอยูถ่า้มี )   
4.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น ท.ร.14 (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม ( ของบา้นท่ียา้ยออก และท่ียา้ยเขา้ )  
5.ใบรับแจง้การยา้ยออกตามแบบ ท.ร.6 ตอนหนา้ (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  ( กรณีแจง้ยา้ยกบั ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ) 



7 
 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

12. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎร 

1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้   
2.นายทะเบียน ตรวจสอบหลกัฐาน (ถา้มี) สอบสวนเจา้
บา้น พยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ รวบรวมพร้อมความเห็น
เสนอให ้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน 
หรือนายอ าเภอ (แลว้แต่กรณี) พิจารณา   
3.นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน หรือ
นายอ าเภอ (แลว้แต่กรณี) พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต 
และแจง้ผลการพิจารณา 

5 นาที/ราย 
 

10 วนั/ราย 
  

 
 

5 วนั/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ของผูร้้อง )  
2.หลกัฐานท่ีขอแกไ้ข เช่น ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น สูติบตัร 
มรณะบตัร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.หลกัฐานท่ีทางราชการออกให ้(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม ( ถา้มี ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

13. การรับแจ้งการเกดิ กรณเีกดิในบ้านและเกดิ
นอกบ้าน 

1.เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืน่ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้ 
2.นายทะเบียนพิจารณา รับแจง้/ไม่รับแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา  

10 นาที/ราย 
 

10 นาที/ราย 
  

1.บตัรประจ าตวัของผูแ้จง้ และบตัรประจ าตวัประชาชนของ
บิดา มรดา (ถา้มี) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
2.ส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาทะเบียนประวติัของบิดา 
มารดา (ถา้มี) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม ( ท่ีจะขอเพิ่มช่ือเด็กท่ีเกิด )  
4.หนงัสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1/1 (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม ( ท่ีออกใหโ้ดยโรงพยาบาลท่ีเด็กเกิด 
เป็นกรณีเด็กท่ีเกิดในสถานพยาบาล )   
5.ใบรับแจง้การเกิดตามแบบ ท.ร. 1 ตอนหนา้ (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม ( กรณีแจง้เกิดกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
และเด็กเกิดในบา้น )   
6.หนงัสือมอบหมาย (ถา้มี) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม ( กรณีมอบใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูแ้จง้ ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
1. 

กองช่าง 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

 
1.ยืน่ค  าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร )   
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร )   
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน ฯ  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร )   
4.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) ( องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร )  

 
1 วนั/ราย 

 
 

2 วนั/ราย 
 
 

7 วนั/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

35 วนั/ราย 

 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1) (ฉบบัจริง 1 
ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
4.โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้ กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของ
ท่ีดินใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
5.ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบบัต่ออาย ุหรือใบอนุญาต
ใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดินแนบทา้ย(กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
6.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
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ส าเนาทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บ
มอบอ านาจ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารใน
ส่วนของผูข้ออนุญาต )   
7.บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) (ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
8.หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
9.หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น ผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
10.หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
11.แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ี
มีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจง และคุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของ
สถาปนิก และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
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(พ.ศ.2528) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
12.รายการค านวณโครงสร้าง แผน่ปกระบุช่ือเจา้ของอาคาร 
ช่ืออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของวศิวกรผู ้
ค  านวณพร้อมลงนามทุกแผน่ (กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมีการ
ค านวณใหอ้าคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหว
ได ้ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน ้าหนกั ความตา้นทาน 
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ. 2540 ตอ้ง
แสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน )   
13.กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่ค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใชค้่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่คงแขง็แรงของ
วสัดุท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้วศิวกรผูค้  านวณและผู ้
ขออนุญาต ลงนาม (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
14.กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
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รับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการ
ขออนุญาต (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
15.หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของสถาปนิกผูค้วบคุม
การก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมีสถาปนิกควบคุม
งาน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
16.หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของวศิวกรผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมีวศิวกรควบคุมงาน) 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
17.แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
18.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบปรับอากาศ (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
19.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบบัจริง 1 ชุด)  
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เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
20.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม ้(ฉบบัจริง 1 
ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
21.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้ าทิ้ง 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
22.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบประปา (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
23.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

2. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 1.ยืน่ความประสงคด์ดัแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ
ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร )   
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร )  
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน ฯ  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ
ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร )   
4.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร (น.1) ( องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการขออนุญาตดดัแปลง
อาคาร )  

1 วนั/ราย 
 
 

2 วนั/ราย 
 
 

7 วนั/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

35 วนั/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1) (ฉบบัจริง 1 
ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )  
4.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีไดรั้บอนุญาต หรือใบรับ
แจง้ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผู ้
ขออนุญาต )   
5.โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้ กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของ
ท่ีดิน ใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
6.ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบบัต่ออาย ุหรือใบอนุญาต
ใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดินแนบทา้ย (กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
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7.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
8.บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) (ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
9.หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
10.หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น ผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
11.หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
12.แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ี
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มีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจง และคุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของ
สถาปนิก และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
13.รายการค านวณโครงสร้าง แผน่ปกระบุช่ือเจา้ของอาคาร 
ช่ืออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของวศิวกรผู ้
ค  านวณพร้อมลงนามทุกแผน่ (กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมีการ
ค านวณใหอ้าคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหว
ได ้ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน ้าหนกั ความตา้นทาน 
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ. 2550 ตอ้ง
แสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน )   
14.กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่ค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใชค้่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่คงแขง็แรงของ
วสัดุท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้วศิวกรผูค้  านวณและผู ้
ขออนุญาต ลงนาม (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
15.กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 
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ตอ้งมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการ
ขออนุญาต (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
16.หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของสถาปนิกผูค้วบคุม
การก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมีสถาปนิกควบคุม
งาน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
17.หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของวศิวกรผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมีวศิวกรควบคุมงาน) 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
18.แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
19.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบปรับอากาศ (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
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อาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
20.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
21.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
และวศิวกรผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม ้(ฉบบัจริง 1 
ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
22.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้ าทิ้ง 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )  
23.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบประปา (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ )   
24.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

3. การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 1.ยืน่ขออนุญาตร้ือถอนอาคาร พร้อมเอกสาร  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
ร้ือถอนอาคาร )   
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบ 
การขออนุญาต ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ี
ท่ีจะขออนุญาตร้ือถอนอาคาร )   
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน ฯ  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
ร้ือถอนอาคาร )   
4.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร (น.1) ( องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตร้ือถอนอาคาร )  

1 วนั/ราย 
 
 

2 วนั/ราย 
 
 

7 วนั/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

35 วนั/ราย 
 
 
 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.แบบค าขออนุญาตร้ือถอนอาคาร (แบบ ข. 1) (ฉบบัจริง 1 
ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )  
4.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของ
ผูอ้อกแบบขั้นตอน วธีิการ และส่ิงป้องกนัวสัดุร่วงหล่นใน
การร้ือถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่น
ประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
5.โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้ กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของ
ท่ีดินใหร้ื้อถอนอาคารในท่ีดิน (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
6.ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบบัต่ออาย ุหรือใบอนุญาต
ใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดินแนบทา้ย (กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
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อุตสาหกรรม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารใน
ส่วนของผูข้ออนุญาต )   
7.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารในส่วนของ
ผูข้ออนุญาต )   
8.บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) (ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
9.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผูมี้อ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของอาคาร (กรณี
เจา้ของอาคารเป็นนิติบุคคล) (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต )   
10.หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
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11.หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน )   
12.แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ี
มีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจง และคุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของ
สถาปนิก และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

3. การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร   1.ยืน่ขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร พร้อมเอกสาร  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
เคล่ือนยา้ยอาคาร )   
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบ 
การขออนุญาต ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ี
ท่ีจะขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร )   
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน ฯ  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
เคล่ือนยา้ยอาคาร )   
4.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร (น.1) (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร)
  

1 วนั/ราย 
 
 

2 วนั/ราย 
 
 

7 วนั/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

35 วนั/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.ค าขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร (แบบ ข. 2) (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม   
4.โฉนดท่ีดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหนา้ กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของ
ท่ีดินใหเ้คล่ือนยา้ยอาคารไปไวใ้นท่ีดิน (ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม   
5.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
6.หนงัสือมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน (กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใช่
เจา้ของท่ีดิน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
7.ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผูมี้อ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจา้ของท่ีดิน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม 
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8.หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
9.หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
10.แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลน (ฉบบัจริง 5 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
11.รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียน
ของวศิวกรผูอ้อกแบบ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
12.หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
13.หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง 
ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร   

1.ยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาต พร้อมเอกสาร (องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)   
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายใุบอนุญาต ( องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขอต่ออายใุบอนุญาต )  
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจสอบการด าเนินการตาม
ใบอนุญาตวา่ถึงขั้นตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในพื้นท่ีท่ีจะขอต่ออายใุบอนุญาต )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วนั/ราย 
 
 

2 วนั/ราย 
 
 

2 วนั/ราย 
  

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
ร้ือถอนอาคาร เคล่ือนยา้ยอาคาร ดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ี
กลบัรถและทางเขา้ออกของรถเพื่อการยืน่ (แบบ ข. 5) (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
4.ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ย
อาคาร แลว้แต่กรณี (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
5.หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
6.หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน (แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

5. การขออนุญาตเปลีย่นแปลงการใช้อาคารตาม
มาตรา 33   

1.ยืน่ขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร พร้อมเอกสาร  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
เปล่ียนการใชอ้าคาร )   
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร )  
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน ฯ  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาต
เปล่ียนการใชอ้าคาร )   
4.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ 
อนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร (น.5) (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคาร ) 
 

1 วนั/ราย 
 
 

5 วนั/ราย 
 
 

7 วนั/ราย 
  

 

 

 

 
 

12 วนั/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.แบบค าขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร (แบบ ข. 3) (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
4.ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคาร 
หรือผูค้รอบครองอาคาร (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
5.หนงัสือแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผู ้
ครอบครองอาคารเป็นผูข้ออนุญาต)(ฉบบัจริง1ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม   
6.ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณี
ท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใชไ้ดรั้บใบรับรองหรือไดรั้บ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารมาแลว้) (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม   
7.แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
(ฉบบัจริง 5 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม   
8.รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียน
ของวศิวกร ผูอ้อกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้
อาคาร ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงน ้าหนกับรรทุกบนพื้นอาคาร 
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มากข้ึน กวา่ท่ีไดรั้บอนุญาตไวเ้ดิม (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม   
9.หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและค านวณ พร้อม
ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคาร มีลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

5. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 1.ยืน่แจง้ก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบ
รับแจง้ ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร )  
2.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบ 
การแจง้(องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร )   
3.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จดัสรรท่ีดิน ฯ  
( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร )   
4.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ 
มีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการก่อสร้างอาคาร )  
 
 
 

1 วนั/ราย 
 
 

2 วนั/ราย 
 
 

7 วนั/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

35 วนั/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3.แบบการแจง้ก่อสร้างอาคารตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ก าหนด และกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น (ฉบบัจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร ) 
4.โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้ กรณีผูแ้จง้
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน ให้
ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน (ส าเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
(เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร )   
5.ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบบัต่ออาย ุหรือใบอนุญาต
ใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผงัท่ีดินแนบทา้ย(กรณีอาคารอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม) 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
ก่อสร้างอาคาร )   
6.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
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ทะเบียนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจ (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารในส่วนของ
ผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร )   
7.บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) (ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร )   
8.หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร )   
9.หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนาใบ 
อนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดบั
วฒิุสถาปนิก) (ฉบบัจริง 1ชุด) เอกสารเพิ่มเติม (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ )   
10.หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (ระดบัวุฒิ
วศิวกร) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ )   
11.หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของวศิวกรผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมีวศิวกรควบคุมงาน) 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ )   
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12.หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของสถาปนิกผูค้วบคุม
การก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมีสถาปนิกควบคุม
งาน) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ )   
13.แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ี
มีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจง และคุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของ
สถาปนิก และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ )   
14.รายการค านวณโครงสร้าง แผน่ปกระบุช่ือเจา้ของอาคาร 
ช่ืออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของวศิวกรผู ้
ค  านวณพร้อมลงนามทุกแผน่ (กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมีการ
ค านวณใหอ้าคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหว
ได ้ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน ้าหนกั ความตา้นทาน 
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ. 2550 ตอ้ง
แสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ )  
15.กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่ค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใชค้่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
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ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่คงแขง็แรงของ
วสัดุท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้วศิวกรผูค้  านวณและผู ้
ขออนุญาต ลงนาม (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
(เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ )   
16.กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการ
ขออนุญาต (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ )   
17.แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)  
18.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบปรับอากาศ (ระดบัวุฒิวศิวกร) 
(ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)  
19.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒิุวศิวกร) (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ   



31 
 

(เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) )   
20.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
และวศิวกรผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม ้(ระดบัวฒิุ
วศิวกร) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม( เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) )   
21.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้ าทิ้ง 
(ระดบัวุฒิวศิวกร) (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) )  
22.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวุฒิวศิวกร) (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม ( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ)    
23.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์(ระดบัวุฒิวศิวกร) (ฉบบั
จริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) ) 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
1. 

งานพฒันาชุมชน 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

 
1.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์หรือผูรั้บมอบ
อ านาจ ยืน่ค าขอ พร้อมเอกสารหลกัฐาน และเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ  
2.ออกใบนดัหมายตรวจสภาพความเป็นอยู ่และ
คุณสมบติั  
3.ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณสมบติัของผูท่ี้
ประสงครั์บการสงเคราะห์  
4.จดัท าทะเบียนประวติัพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ริหารพิจารณา  
5.พิจารณาอนุมติั กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัการพิจารณา 
ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยู ่คุณสมบติั หรือขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณจะแจง้เหตุขดัขอ้งท่ีไม่สามารถใหก้าร
สงเคราะห์ใหผู้ข้อทราบ  
 
 
 
 

 
45 นาที/ราย 

 
 
 

15 นาที/ราย 
 

3 วนั/ราย 
 

2 วนั/ราย 
 

7 วนั/ราย 

 
1.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / 
ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน    
2.ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
3.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผูข้อรับเงิน
เบ้ียยงัชีพผูป้ระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคาร) (ฉบบัจริง 1 ชุด / 
ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน)
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน    
5.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 
1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน    
6.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป้ระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคารของ
ผูรั้บมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน  
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

2. การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ 

1. ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุใน
ปีงบประมาณถดัไป หรือผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐาน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียน และเอกสารหลกัฐานประกอบ  
2.ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบียน
ให ้ผูข้อลงทะเบียนหรือผูรั้บมอบอ านาจ   

20 นาที/ราย 
 
 

 
10 นาที/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / 
ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน   
2.ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
3.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผูข้อรับเงิน
เบ้ียยงัชีพ ผูป้ระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคาร) (ฉบบัจริง 1 ชุด / 
ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน    
5.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 
1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน    
6.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป้ระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคารของ
ผูรั้บมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

3. การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงิน 
เบีย้ความพกิาร 

1.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ียความพิการในปีงบประมาณ
ถดัไป หรือผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอ พร้อมเอกสาร
หลกัฐาน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน 
และเอกสารหลกัฐานประกอบ  
2.ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบียน
ใหผู้ข้อลงทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาที/ราย 
 
 
 
10 นาที/ราย 
 

1.บตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวติคนพิการพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 
ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน   
2.ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
3.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผูข้อรับเงิน
เบ้ียความพิการประสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคาร) (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผูดู้แลคนพิการ ผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี (กรณียืน่ค  าขอ
แทน) (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูดู้แลคนพิการ 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี (กรณีท่ี
คนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบ คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณีการยืน่ค  าขอแทน
ตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว) (ฉบบัจริง 1 ชุด / 
ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

  
1. 

กองคลงั 
การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ.2499 กรณผู้ีขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจง้ผล  
2.เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม   
3.นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล
เขา้ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร  
4.นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ค  าขอ  
 
 
 
 
 
 
 

 
30 นาที/ราย
5 นาที/ราย
15 นาที/ราย 

 
 

10 นาที/ราย 
  

 
1.ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม  
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน( พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง )  
3.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง )  
4.หนงัสือใหค้วามยนิยอมให้ใชส้ถานท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ 
โดยใหเ้จา้ของร้านหรือเจา้ของกรรมสิทธ์ิลงนาม และใหมี้
พยานลงช่ือรับรองอยา่งนอ้ย 1 คน (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม ( กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้น )  
5.ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็น
เจา้บา้นหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า 
หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้
ความยนิยอม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ส าเนา 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม( กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้
บา้น )   
6.แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม   
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7.หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
8.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการ
ปกครอง  
9.ส าเนาหนงัสืออนุญาต หรือ หนงัสือรับรองใหเ้ป็นผู ้
จ  าหน่ายหรือให้เช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของลิขสิทธ์ิของ
สินคา้ท่ีขายหรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม (ใชใ้นกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเ้ช่า 
แผน่ซีดี แถบบนัทึก วดีีทศัน์ แผน่วดีีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วีดี
ทศัน์ระบบดิจิตอลเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง )   
10.หนงัสือช้ีแจงขอ้เท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและ
หลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจา้หนา้ท่ีเพื่อท า
บนัทึกถอ้ยค าเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได ้(ฉบบัจริง 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม 

 

 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่ เอกสารประกอบการพจิารณา 
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ให้บริการ 

 2. การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณชิย์ พ.ศ.2499 กรณผู้ีขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจง้ผล  
2.เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม  
3.นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล
เขา้ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร   
4.นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ค  าขอ  

30 นาที/ราย 
5 นาที/ราย 

15 นาที/ราย 
 
 

10 นาที/ราย
  

1.ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม  
2.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน ( ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง )  
3.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
(ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง )  
4.(ตน้ฉบบั) หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
ส านกังานแห่งใหญ่ โดยใหเ้จา้ของร้านหรือเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
ลงนาม และใหมี้พยานลงช่ือรับรองอยา่งนอ้ย 1 คน (ฉบบัจริง 
1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม ( กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็น
เจา้บา้น )   
5.ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ความยนิยอมเป็น
เจา้บา้นหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า 
หรือเอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูใ้ห้
ความยนิยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง(ส าเนา1ฉบบั) 
เอกสารเพิ่มเติม( กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิไดเ้ป็นเจา้บา้น) 
6.แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
ส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม   
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7.หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั)  
8.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม  
9.ใบทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัจริง) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 3. การรับช าระภาษีป้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้น
ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน  
2.พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้าย 
ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การ
ประเมินภาษี ( ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ียืน่แสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)    
3.เจา้ของป้ายช าระภาษี (ภายใน 15 วนั นบัแต่ไดรั้บ
แจง้การประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วนั จะตอ้งช าระ
เงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด)   
 
 
 

1 วนั/ราย 
 
 

30 วนั/ราย 
 
 
 
 

15 วนั/ราย 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรท่ีออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน   
2.ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
3.แผนผงัแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเก่ียวกบั
ป้าย วนั เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง (ฉบบัจริง 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน   
4.หลกัฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการคา้ 
ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าเนา 1 
ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน   
5.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
(ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน   
6.ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถา้มี)(ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน   
7.หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

4. การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 
(ภ.ร.ด.2)  เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  
2.พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการ
ทรัพยสิ์นตามแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 
และแจง้การประเมินภาษีใหเ้จา้ของทรัพยสิ์น
ด าเนินการช าระภาษี  (ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ียืน่
แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) (ตาม พ.ร.บ.วธีิ
ปฏิบติัราชการทางปกครองฯ)  

1 วนั/ราย 
 

30 วนั/ราย 

1.บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน   
2.ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
3.หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดินพร้อมส าเนา 
เช่น โฉนดท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนงัสือสัญญาซ้ือขาย 
หรือให้โรงเรือนฯ (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสาร
ยนืยนัตวัตน   
4.หลกัฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียน
การคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบ 
อนุญาตประกอบกิจการคา้ของฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม สัญญาเช่า
อาคาร (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.หนงัสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณี
นิติบุคคล) พร้อมส าเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
6.หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
1. 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ พร้อมหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด  
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค าขอให้แกไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย  
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
4. (1)กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ
ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  

 

15 นาที/ราย 
 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ  าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมี
แผนท่ี) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
4.ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต และผูจ้  าหน่าย
อาหาร หรือเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผา่นการอบรม
หลกัสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อาหาร) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
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(2) กรณีไม่อนุญาต แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะแก่ผูข้ออนุญาต
ทราบ พร้อมแจง้สิทธิในการอุทธรณ์  
5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) แจง้ใหผู้ ้
ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด   หากไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อย
ละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ )  

8 วนั/ราย 
 
 

1 วนั/ราย 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

2. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
 2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค าขอให้แกไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย    
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
 4.การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต  
   (1) กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ
ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  

15 นาที/ราย 
 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 

8 วนั/ราย 
 
 
 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน    
4.ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
6.ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอ่ืนใด ตาม
กฎหมายในการใชป้ระโยชน์สถานท่ีท่ีใชป้ระกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
7.หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร
ท่ีแสดงวา่อาคารดงักล่าวสามารถใชป้ระกอบกิจการตามท่ีขอ
อนุญาตได ้(ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
8.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ประเภทกิจการ 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. การเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
(ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
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  (2) กรณีไม่อนุญาต แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผูข้ออนุญาตทราบ พร้อมแจง้สิทธิ
ในการอุทธรณ์  
 5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) แจง้ใหผู้ ้
ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพท่ีมีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน)  

   

 
 
 
 

1 วนั/ราย 
 

 

 

9.เอกสารหรือหลกัฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้
การประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
10.ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีก าหนด) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสาร
เพิ่มเติม  
11.ใบรับรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียืน่ขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาหาร) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พร้อม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น จนท. แจง้ต่อผูย้ืน่ค  าขอใหแ้กไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย  
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
4.การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายใุบอนุญาต  
   (1) กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ

15 นาที/ราย 
 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 

8 วนั/ราย 

 
 
 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน 
  
3.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยืนยนัตวัตน  
6.ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอ่ืนใด ตาม
กฎหมายในการใชป้ระโยชน์สถานท่ีท่ีใชป้ระกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
7.หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร
ท่ีแสดงวา่อาคารดงักล่าวสามารถใชป้ระกอบกิจการตามท่ีขอ
อนุญาตได ้(ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
8.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ประเภทกิจการ 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. การเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
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ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  
  (2) กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต แจง้ค าสั่งไม่
อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูข้อต่ออายใุบอนุญาตทราบ 
พร้อมแจง้สิทธิในการอุทธรณ์  
 5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอตัราและระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด   1 วนั 

 
 
 
 
 

1 วนั/ราย 

(ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
9.เอกสารหรือหลกัฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้
การประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
10.ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีก าหนด) (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
11.ใบรับรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียืน่ขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาหาร) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต
จ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ พร้อมหลกัฐาน
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
 2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค าขอให้แกไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย  
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
4.การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายใุบอนุญาต  
  (1)กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ

15 นาที/ราย 
 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 

8 วนั/ราย 

 

 

 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ  าหน่ายสินคา้ (กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมี
แผนท่ี) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
4.ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต และผูช่้วยจ าหน่าย
อาหาร หรือเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผา่นการอบรม
หลกัสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อาหาร) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม 
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ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  
  (2)กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต แจง้ค าสั่งไม่
อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือ
ทางสาธารณะแก่ผูข้อต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อม
แจง้สิทธิในการอุทธรณ์  
5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอตัราและระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  

 
 
 
 
 

1 วนั/ราย 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหาร หรือสถานสะสมอาหาร 
พืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร พร้อมหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค าขอให้แกไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนั้นดว้ย  
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
4.การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายใุบอนุญาต  
   (1)กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ

15 นาที/ราย 
 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 

8 วนั/ราย 
 
 
 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
6.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูกสร้างอาคาร หรือหลกัฐานแสดงวา่อาคาร
นั้นสามารถใชป้ระกอบการไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคาร (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
7.ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต ผูช่้วยจ าหน่าย
อาหารและผูป้รุงอาหาร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม 
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ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  
  (2)กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต แจง้ค าสั่งไม่
อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร แก่ผูข้อต่ออายใุบอนุญาตทราบ พร้อมแจง้สิทธิ
ในการอุทธรณ์  
5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอตัราและระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 

1 วนั/ราย 
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ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจดัตั้งตลาด
พร้อมหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค าขอให้แกไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย  
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
4.การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต  
   (1) กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ
ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  
(2) กรณีไม่อนุญาต แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจดัตั้ง

15 นาที/ราย 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 
 

8 วนั/ราย 
 
 
 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
3.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
6.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูกสร้างอาคาร หรือหลกัฐานแสดงวา่อาคาร
นั้นสามารถใชป้ระกอบการไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคาร (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
7.แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / 
ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
8.ใบรับรองแพทยข์องผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด
หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผา่นการอบรมเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร 
ตามหลกัสูตรท่ีทอ้งถ่ินก าหนด (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 
ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม 
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ตลาดแก่ผูข้ออนุญาตทราบ พร้อมแจง้สิทธิในการ
อุทธรณ์   
5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) แจง้ใหผู้ ้
ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วนั/ราย 



53 
 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

7. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้ง
ตลาดพร้อมหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที กรณีไม่
ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค าขอให้แกไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้น ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย  
3.เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ กรณีถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ  
4.การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายใุบอนุญาต  
   (1)กรณีอนุญาต มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับ
ใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  

15 นาที/ราย 
 

1 ชม./ราย 
 
 
 
 
 
 
 

20 วนั/ราย 
 
 
 

8 วนั/ราย 
 
 
 
 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั
ตวัตน   
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
3.หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน  
4.ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) (ฉบบัจริง 1 
ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
5.หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
6.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูกสร้างอาคาร หรือหลกัฐานแสดงวา่อาคาร
นั้นสามารถใชป้ระกอบการไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคาร (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
7.แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / 
ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม  
8.เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด เช่น ใบรับรองแพทยข์องผูข้ายของและผูช่้วย
ขายของในตลาดหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ ผา่นการอบรมเร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร ตามหลกัสูตรท่ีทอ้งถ่ินก าหนด เป็นตน้ 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารเพิ่มเติม 



54 
 

(2)กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต แจง้ค าสั่งไม่
อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตจดัตั้งตลาดแก่ผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจง้สิทธิในการอุทธรณ์  
5.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอตัราและระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด  
  

 
 
 

1 ชม./ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่
ให้บริการ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 
1. 

กองการศึกษา 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ผูป้กครองยืน่เอกสารหลกัฐานการสมคัรเพื่อส่งเด็ก 
เขา้เรียนในสถานศึกษา ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนด  
2.การพิจารณารับเด็กเขา้เรียน  
  

 
1 วนั/ราย 

 
 

7 วนั/ราย 

 
1.สูติบตัรนกัเรียนผูส้มคัร (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน ( บิดา มารดา หรือผูป้กครองของ
นกัเรียนลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง )   
2.ทะเบียนบา้นของนกัเรียน บิดา มารดา หรือผูป้กครอง 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  
( บิดา มารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียนลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง )   
3.ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือ) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั / 
ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน   
4.รูปถ่ายของนกัเรียนผูส้มคัร ขนาดตามท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานศึกษาก าหนด (ฉบบัจริง 3 ฉบบั) 
เอกสารยนืยนัตวัตน   
5.กรณีไม่มีสูติบตัร เอกสารยนืยนัตวัตน  
( กรณีไม่มีสูติบตัร ใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ีแทน (1) หนงัสือ
รับรองการเกิด หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหใ้นลกัษณะ 
 
 
 

 


