
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :1 วนั 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูป้ระสงคข์อขอ้มูลของทางราชการยนืคําขอตามแบบคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
2.  พจิารณาขอ้มลูทสีามารถใหข้อ้มลูได ้
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
3.  แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี - 
 

4) การพจิารณา 
4. สาํเนาเอกสารตามทไีดรั้บอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชวัโมง - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การขอขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนเสาธง* อําเภอตะโหมดจังหวดัพัทลงุกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิเทศบาลตําบลควนเสาธง* อําเภอตะโหมดจังหวดัพัทลงุ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการพ.ศ. 2540 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารทางราชการพ.ศ. 2540 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอขอ้มลูขา่วสารทางราชการอบต.สมสนุก [สําเนาคูม่อืประชาชน] การขอขอ้มลูขา่วสาร
ทางราชการ 15/09/2558 10:23 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บและขนสงิปฏกิลู 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสงิปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดร้ับประโยชนต์อบแทนดว้ยการ
คดิคา่บรกิารตอ้งยนืขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถนิหรอืพนักงานเจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบโดยยนืคําขอตามแบบฟอรม์ที
กฎหมายกําหนดพรอ้มทงัเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิณกลุม่/กอง/ฝ่ายทรัีบผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เงอืนไขในการยนืคําขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิ) 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยนืเอกสารทถีูกตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสงิปฏกิลูดา้นผูข้บัขแีละผูป้ฏบิัตงิานประจํายานพาหนะ
ดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนสงิปฏกิลูถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากับการขนสง่เพอืป้องกนัการลกัลอบทงิสงิ
ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิ) 
 
  (3) ......ระบเุพมิเตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทรีาชการสว่นทอ้งถนิ
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิ.... 
 
หมายเหต:ุ ขนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทไีดรั้บเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :8 วนั 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยนืคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การเก็บและขนสงิปฏกิลูพรอ้มหลกัฐานททีอ้งถนิกําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของพนืท ี
)) 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทตีรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทแีจง้ตอ่ผูย้นืคําขอใหแ้กไ้ข/
เพมิเตมิเพอืดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน
ใหจ้ัดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยนืเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทแีละผูย้นื
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนันดว้ย 
 

30 นาท ี - 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของพนืท ี
2. หากผูข้อใบอนุญาตไม่แกไ้ขคําขอหรอืไม่สง่เอกสารเพมิเตมิ
ใหค้รบถว้นตามทกํีาหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทสีง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทตีรวจดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของพนืท ี
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแตว่นัทเีอกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับท ี2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

1 วัน - 
 

4) - 
การแจง้คําสงัออกใบอนุญาต/คําสงัไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพอืมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาททีอ้งถนิกําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสงัไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการ
เก็บและขนสงิปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของพนืท ี
2. ในกรณีทเีจา้พนักงานทอ้งถนิไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคํีาสงัไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตว่นัทเีอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครังๆ
ละไมเ่กนิ 15 วันและแจง้ใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทพีจิารณาแลว้เสร็จทงันหีากเจา้พนักงานทอ้งถนิพจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้นืคําขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสาํเนา
แจง้ก.พ.ร. )) 

7 วัน - 
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคีําสงัอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ททีอ้งถนิกําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของพนืท ี
2. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทกํีาหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพมิขนึ

1 ชวัโมง - 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทคีา้งชาํระ)) 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทรีบักําจดัสงิปฏกิลูทไีดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทถีูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ําจดัสงิปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการเก็บขนสงิปฏกิลูทแีสดงรายละเอยีด
ขนัตอนการดําเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขแีละผูป้ฏบิตังิานประจํายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการสงิปฏกิูล (ตามหลกัเกณฑท์ี
ทอ้งถนิกําหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจําปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสงิปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนสงิปฏกิูลฉบบั
ละไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิ)) 
 

หมายเหตุ 
การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทเีจา้พนักงานทอ้งถนิไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตว่นัทเีอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครังๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้นืคําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วันทพีจิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทเีจา้พนักงานทอ้งถนิพจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้นืคําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสาํเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง 
 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสงิปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทแีกไ้ขเพมิเตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสงิปฏกิลูอบต. สมสนุกสาํเนาคูม่อื
ประชาชน 14/09/2015 19:29 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขในการยนืคําขอ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.  ผูป่้วยเอดสย์นืเอกสารประกอบการลงทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2. เจา้หนา้ทตีรวจสอบความถกูตอ้งเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
3. แจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกระจันอําเภออูท่องจังหวดัสพุรรณบรุกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ
เทศบาลตําบลกระจันอําเภออูท่องจังหวดัสพุรรณบรุี 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขนึทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พอืการยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิพ.ศ. 2553 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พอืการยังชพีของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิพ.ศ. 2553 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสอ์บต. สมสนุก [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขอรับการ
สงเคราะหผู์ป่้วยเอดส ์15/09/2558 10:30 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชน้ําประปา 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขในการยนืคําขอ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :23 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.  ยนืคํารอ้งขออนุญาตใชนํ้าประปา 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2. เจา้หนา้ทตีรวจสอบหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
3. แจง้ผลการขออนุญาตใชนํ้าประปา 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
4. ชาํระคา่ธรรมเนยีมขออนุญาตใชนํ้าประปา 
(หมายเหต:ุ -) 

3 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมขออนุญาตใชนํ้าประปามเิตอรล์ะ 20 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การขออนุญาตใชนํ้าประปา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะอาดไชยศรอํีาเภอดอนจานจังหวดักาฬสนิธุก์รมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะอาดไชยศรอํีาเภอดอนจานจังหวดักาฬสนิธุ ์
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะอาดไชยศรเีรอืงขอ้บัญญตัผิูใ้ชนํ้าประปาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะอาดไชยศรพี.ศ. 
2554  แกไ้ขเพมิเตมิฉบับท๑ีพ.ศ. 2557 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะอาดไชยศรเีรอืงขอ้บญัญตัผิูใ้ช ้
นําประปาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะอาดไชยศรพี.ศ. 2554 แกไ้ขเพมิเตมิฉบับท๑ีพ.ศ. 2557 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 20.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตใชนํ้าประปาอบต. สมสนุก [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขออนุญาตใชนํ้าประปา 
14/09/2558 19:52 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงพาณิชย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยนืขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วันนับตงัแตว่นัเรมิประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยนืจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้นืยนืจดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซงึเป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชอืรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทหีรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทงันใีนกรณีทคีําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทจีะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิโดยผูย้นื
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยนืเอกสารเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นันจะถอืวา่ผูย้นืคํา
ขอละทงิคําขอโดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
 
 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานทใีหบ้รกิาร 
จังหวดัอนืตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเทศบาล 
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล 
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่อบต.  
(3) เมอืงพัทยา 
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ังอยูใ่นพนืทรัีบผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี - 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทกีารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทบีนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้นืคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทตีงัสาํนกังานแหง่ใหญโ่ดยให้
เจา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธลิงนามและใหม้พียานลงชอื
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทแีสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธอิยา่งอนืทผีูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธเิป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 
 

แผนทแีสดงสถานทซีงึใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทสีําคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหตุ- 

9) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจํ้าหนา่ยหรอืให้
เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสทิธขิองสนิคา้ทขีายหรอืใหเ้ชา่
หรอืสําเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรอืหลกัฐานการซอื
ขายจากตา่งประเทศพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี
แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที
เกยีวกบัการบนัเทงิ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืชแีจงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทมีาของเงนิทุนและหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนหรอือาจมาพบเจา้หนา้ทเีพอืทําบนัทกึถอ้ยคํา
เกยีวกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทมีาของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐาน
แสดงจํานวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื
เครอืงประดับซงึประดับดว้ยอญัมณี) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (คํ า ข อ ล ะ ) 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) อบต.สมสนุกอ.ปากคาดจ.บงึกาฬ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 )) 
3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 

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

(หมายเหต:ุ -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 



 

ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคล
ธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิพ.ศ. 2546 
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี83 (พ.ศ. 2515)  เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี93 (พ.ศ. 2520) เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี11) พ.ศ. 2553 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงแตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี8) พ.ศ. 2552 
 
7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงการตงัสาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  
 
8) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
9)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2553  เรอืงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตงัใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดาอบต.สมสนุกโอภาศสําเนาคูม่อืประชาชน 14/09/2015 17:00 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เปลยีนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงพาณิชย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซงึไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หากมกีารเปลยีนแปลงรายการใดๆทไีดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยนืคําขอจด
ทะเบยีนเปลยีนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตงัแตว่นัทไีดม้กีารเปลยีนแปลงรายการนันๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยนืจดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้นืยนืจดทะเบยีนแทนก็ได ้
 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซงึเป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชอืรับรองรายการในคําขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบยีน 
 
4. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทหีรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทงันใีนกรณีทคีําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทจีะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิโดยผูย้นื
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยนืเอกสารเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นันจะถอืวา่ผูย้นืคํา
ขอละทงิคําขอโดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานทใีหบ้รกิาร 
จังหวดัอนืตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเทศบาล 
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล 
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่อบต.  
(3) เมอืงพัทยา 
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ังอยูใ่นพนืทรัีบผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :50 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

20 นาท ี - 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทกีารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทบีนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้นืคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิพรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิพรอ้มลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ตน้ฉบบั) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานทตีงัสาํนกังานแหง่
ใหญโ่ดยใหเ้จา้ของรา้นหรอืเจา้ของกรรมสทิธลิงนามและใหม้ี
พยานลงชอืรบัรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นทแีสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น
หรอืสําเนาสญัญาเชา่โดยมผีูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ชา่หรอื
เอกสารสทิธอิยา่งอนืทผีูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธเิป็นผูใ้หค้วาม
ยนิยอมพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

6) 
 

แผนทแีสดงสถานทซีงึใชป้ระกอบพาณิชยกจิและสถานทสีําคญั
บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

8) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม กรมการปกครอง 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

9) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม (ครงัละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอ.ปากคาดจ.บงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 
2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7)) 
3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 

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

(หมายเหต:ุ -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลยีนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อ
จดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
2)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี83 (พ.ศ. 2515)  เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี93 (พ.ศ. 2520) เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รอืงใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี11) พ.ศ. 2553 
 
5) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงแตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี8) พ.ศ. 2552 
 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงการตงัสาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  
 
7) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
8)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2553  เรอืงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
10)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2554 เรอืงหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เปลยีนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดาอบต. สมสนุกสาํเนาคูม่อืประชาชน 14/09/2015 19:17 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงพาณิชย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซงึจดทะเบยีนพาณชิยไ์วต้อ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทังหมดจะโดยเหตใุดก็ตามเชน่ขาดทนุไม่
ประสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไปเจา้ของสถานทเีรยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิทใหย้นืคําขอจด
ทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิตอ่พนักงานเจา้หนา้ทภีายในกําหนด 30 วันนับตงัแตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยนืคําขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเองเชน่วกิลจรติตายสาบสญูเป็นตน้ใหผู้ท้มีี
สว่นไดเ้สยีตามกฎหมายเชน่สามภีรยิาบดิามารดาหรอืบตุรยนืขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน
ไดโ้ดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชอืในคําขอจดทะเบยีนเลกิพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทผีูป้ระกอบพาณิชย
กจิไมส่ามารถมายนืคําขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเองเชน่ใบมรณบตัรคําสงัศาลเป็นตน้ 
 
3. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยนืจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอํานาจใหผู้อ้นืยนืแทนก็ได ้
 
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซงึเป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมอืชอืรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบยีนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบยีน 
 
5. แบบพมิพคํ์าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทหีรอืดาวนโ์หลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทงันใีนกรณีทคีําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทจีะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิโดยผูย้นื
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยนืเอกสารเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นันจะถอืวา่ผูย้นืคํา
ขอละทงิคําขอโดยเจา้หนา้ทแีละผูย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่อง
ดงักลา่วใหผู้ย้นืคําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานทใีหบ้รกิาร 
จังหวดัอนืตดิตอ่ 
(1) สาํนักงานเทศบาล 
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล 
(2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่อบต.  
(3) เมอืงพัทยา 
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ังอยูใ่นพนืทรัีบผดิชอบของเทศบาล
หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 นาท ี



 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทกีารเงนิรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน /เจา้หนา้ทบีนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/
จัดเตรยีมใบสาํคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/สาํเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้นืคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบทพ.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาบัตรประจําตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาทที
ยนืคําขอแทนพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

สําเนาใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 
โดยใหท้ายาททยีนืคําขอเป็นผูล้งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผูล้งชอืแทนผูป้ระกอบ
พาณชิยกจิซงึถงึแกก่รรมพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (ครงัละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมคดัสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) รอ้งเรยีนณชอ่งทางทยีนืคําขอ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7)) 
3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 

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

(หมายเหต:ุ -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด
ทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 
 
2) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรอืงกําหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   
 
3) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงแตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี8) พ.ศ. 2552 
 
4) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงการตงัสาํนักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตงัพนักงานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  
 
5)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



 
6)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2553  เรอืงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
7)คําสงัสาํนักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ ี1/2554 เรอืงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนดเลขทะเบยีนพาณิชยแ์ละเลขคําขอจด
ทะเบยีนพาณชิยจั์งหวดับงึกาฬ 
 
8)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี83 (พ.ศ. 2515)  เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์
 
9)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับท ี93 (พ.ศ. 2520) เรอืงกําหนดพาณชิยกจิทไีม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 
10)ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รอืงใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับท ี11) พ.ศ. 2553 
 
11)พ.ร.ฎ. กําหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิพ.ศ. 2546 
 
12)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(เลกิประกอบพาณิชยกจิ) ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณี
ผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดาอบต.สมสนุกสาํเนาคูม่อืประชาชน 14/09/2015 19:21 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การชว่ยเหลอืสาธารณภยั 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขในการยนืคําขอ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :2 วนั 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้นแจง้คํารอ้งขอรับความชว่ยเหลอื 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
2. แตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
3. ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิความเดอืดรอ้น 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชวัโมง - 
 

4) การพจิารณา 
4.  พจิารณาความชว่ยเหลอืตามระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ภาพถา่ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การชว่ยเหลอืสาธารณภัย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกกตมูอําเภอดงหลวงจังหวดัมกุดาหารกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ
เทศบาลตําบลกกตมูอําเภอดงหลวงจังหวดัมุกดาหาร 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 300 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 250 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 20 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การชว่ยเหลอืสาธารณภัยอบต.สมสนุก [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การชว่ยเหลอืสาธารณภัย 
15/09/2558 10:14 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :27 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูม้หีนา้ทเีสยีภาษีป้ายยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 
1) 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2.  เจา้หนา้ทตีรวจสอบหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
3.  คํานวณพนืทป้ีายและประเมนิคา่ภาษี 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
4.แจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
5.  ชาํระภาษีป้าย 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

อัตราคา่ธรรมเนยีมตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬโทร. 042-490812 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกลางดงอําเภอทุง่เสลยีมจังหวดัสโุขทัยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ
เทศบาลตําบลกลางดงอําเภอทุง่เสลยีมจังหวดัสโุขทยั 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พ.ร.บ. ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 (แกไ้ขถงึฉบับท ี2 พ.ศ. 2534) 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับชําระภาษีป้ายอบต.สมสนุก [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย 14/09/2558 
20:08 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยนืคาํขอรบัเงนิเบยีความพกิาร 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขในการยนืคําขอ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬ /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :8 นาท ี
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.  ผูพ้กิารยนืแบบคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2.  เจา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารประกอบการยนืคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 
3.  แจง้ผลการตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ใบรบัรองความพกิาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

รูปถา่ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวดับงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยนืคําขอรับเงนิเบยีความพกิาร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกะลวุอเหนอือําเภอเมอืงนราธวิาสจังหวดันราธวิาสกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิเทศบาลตําบลกะลวุอเหนอือําเภอเมอืงนราธวิาสจังหวดันราธวิาส 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขนึทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบยีความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิพ.ศ. 
2553 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การลงทะเบยีนและยนืคําขอรับเงนิเบยีความพกิารอบต.สมสนุก [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การ
ลงทะเบยีนและยนืคําขอรับเงนิเบยีความพกิาร 15/09/2558 10:44 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบรบัแจง้การประกอบกจิการสถานทเีก็บรกัษานํามนัลกัษณะที
สอง 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานทเีก็บรักษานํามันลกัษณะทสีองตอ้งแจง้ขอประกอบกจิการกอ่นจงึเก็บนํามันไดซ้งึ
สถานทเีก็บรักษานํามันลกัษณะทสีองหมายถงึสถานทเีก็บนํามันชนดิใดชนดิหนงึหรอืหลายชนดิดงัตอ่ไปน ี
 
(ก) สถานทเีก็บนํามันชนดิไวไฟมากทมีปีรมิาณเกนิ 40 ลติรแตไ่มเ่กนิ 454 ลติร 
 
(ข) สถานทเีก็บนํามันชนดิไวไฟปานกลางทมีปีรมิาณเกนิ 227 ลติรแตไ่มเ่กนิ 1,000ลติร 
 
(ค) สถานทเีก็บนํามันชนดิไวไฟนอ้ยทมีปีรมิาณเกนิ 454 ลติรแตไ่มเ่กนิ 15,000 ลติร 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสงิแวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานทเีก็บรักษานํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 
2551 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูร้ับคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกํีาหนดผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเรมินับหลงัจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นและถูกตอ้งตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทงันจีะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทพีจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
อบต.สมสนุกอ.ปากคาดจ.บงึกาฬ/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :2 ชวัโมง 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทรัีบคําขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

1 ชวัโมง กรมธรุกจิพลงังาน 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานทกํีาหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชวัโมง สาํนักความปลอดภัย
ธรุกจินํามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ใบแจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี2  (แบบธพ.ป.๑) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนพรอ้มสําเนารายละเอยีด
วตัถปุระสงคแ์ละผูม้อํีานาจลงชอืแทนนติบิุคคลทอีอกใหไ้มเ่กนิ
หนงึรอ้ยแปดสบิวนั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / รับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

สําเนาหนงัสอืแสดงความเป็นตวัแทนของบุคคลหรอืนติบิุคคลผู ้
แจง้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีตวัแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาํเนาถูกตอ้งเฉพาะบัตร
ประจําตวัประชาชนทงัของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาหรอืภาพถา่ยโฉนดทดีนิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรอื
เอกสารแสดงสทิธใินทดีนิอนืๆ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทดีนิ 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูแ้จง้มสีทิธใิชท้ดีนิหรอืหนงัสอืยนิยอมของ
เจา้ของทดีนิหรอืหนว่ยงานทมีหีนา้ทดีแูลรบัผดิชอบทดีนิใหใ้ช้
ทดีนิเป็นทตีงัสถานทปีระกอบกจิการควบคมุประเภทท ี2 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสาํเนาแผนผงับรเิวณทไีดอ้นุญาต
ใหผู้ข้ออนญุาตทําทางเชอืมระหวา่งบรเิวณทไีดร้บัอนุญาตกบัถนน
สาธารณะทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลเพอืใชเ้ป็นทางสําหรบั
ยานพาหนะเขา้ออกสถานบีรกิารนํามนัประเภทคลกัษณะทหีนงึ
เพอืการจําหนา่ยหรอืขายหรอืสาํเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ย
สําเนาแผนผงับรเิวณทไีดร้บัอนุญาตใหทํ้าสงิลว่งลาํลํานําจาก
เจา้หนา้ทผีูดู้แลและรบัผดิชอบถนนสาธารณะทางหลวงถนนสว่น
บุคคลหรอืลํานําสายนนั 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

9) 
 

แผนทสีงัเขปแสดงสถานทปีระกอบกจิการพรอ้มทงัแสดงสงิปลกู
สรา้งทอียูภ่ายในรศัม ี50 เมตร 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณของสถานทปีระกอบกจิการ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

แบบกอ่สรา้งถงัเก็บนํามนัเหนอืพนืดนิขนาดใหญพ่รอ้มระบบทอ่
และอุปกรณ์ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณความมนัคงแข็งแรงของถงัเก็บนํามนัเหนอืพนืดนิ
ขนาดใหญ ่
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองจากวศิวกรสาขาทเีกยีวขอ้งซงึเป็นผูค้ํานวณความ
มนัคงแข็งแรงระบบความปลอดภยัและระบบควบคมุมลพษิของถงั
เก็บนํามนัเหนอืพนืดนิขนาดใหญแ่ละสงิปลูกสรา้งตา่งๆและเป็นผู ้
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามกฎหมายวา่
ดว้ยวศิวกรพรอ้มทงัแนบภาพถา่ยใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 
 

อนืๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) อบต.สมสนุกอ.ปากคาดจ.บงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์คีอมเพล็กซอ์าคารบชีนั 19 เลขท ี

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง/เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขเกยีวกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกับการ

ประกอบกจิการนํามันเชอืเพลงิพ.ศ.2556 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานทเีก็บรักษานํามันลักษณะทสีอง 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจินํามัน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขเกยีวกับการแจง้การอนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกับการประกอบ
กจิการนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงสถานทเีก็บรักษานํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2551 
 
3)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรอืงกําหนดสถานทแีจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี2 สถานทยีนืแบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี3 พ.ศ. 2556 
 
4)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรอืงกําหนดสถานทแีจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทท2ี  สถานทยีนืแบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี3  พ.ศ.2556 
 
5)พระราชบัญญัตคิวบคมุนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทมีคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พนืทใีหบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขเกยีวกบัการแจง้การ
อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัการประกอบกจิการนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานทเีก็บรักษานํามันลกัษณะทสีองอบต.สมสนุกสําเนา
คูม่อืประชาชน 14/09/2015 19:13 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบรบัแจง้การประกอบกจิการสถานบีรกิารนํามนั  (คลกัษณะท1ี, 
งและจลกัษณะท1ี) 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมสนุกอําเภอปากคาดจังหวัดบงึกาฬกระทรวงพลงังาน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารนํามันประเภทคลกัษณะทหีนงึ, งและจลักษณะทหีนงึตอ้งแจง้ขอประกอบกจิการ
กอ่นจงึเก็บนํามันไดซ้งึ 
 
- สถานีบรกิารนํามันประเภทคลักษณะทหีนงึไดแ้กส่ถานีบรกิารนํามันทใีหบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกทเีก็บนํามันทมีปีรมิาณไม่
เกนิ 10,000 ลติรไวใ้นถังเก็บนํามันเหนอืพนืดนิและจะเก็บนํามันไวใ้นถังนํามันรวมกนัไมเ่กนิ 2 ถังอกีดว้ยก็ไดโ้ดยการเก็บนํามัน
ไวใ้นถังเก็บนํามันเหนอืพนืดนิใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะนํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน 
 
- สถานีบรกิารนํามันประเภทงไดแ้กส่ถานีบรกิารนํามันทเีก็บนํามันชนดิไวไฟมากชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยไวใ้นถัง
นํามันโดยการเก็บนํามันไวใ้นถังนํามันใหเ้ก็บไดไ้มเ่กนิชนดิละ 2 ถัง 
 
- สถานีบรกิารนํามันประเภทจลักษณะทหีนงึไดแ้กส่ถานีบรกิารนํามันทเีก็บนํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยทมีี
ปรมิาณไมเ่กนิ 10,000ลติรไวใ้นถังเก็บนํามันเหนอืพนืดนิหรอืถังเก็บนํามันทตีดิตงัภายในโป๊ะเหล็กเพอืใหบ้รกิารแกเ่รอืโดยการ
เก็บนํามันไวใ้นถังเก็บนํามันเหนอืพนืดนิหรอืถังเก็บนํามันทตีดิตงัภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะนํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอื
ชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน 
 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสงิแวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 
3. แผนผงับรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการคํานวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2552 
 
หมายเหต ุ: 
 
1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูร้ับคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกํีาหนดผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเรมินับหลงัจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นและถูกตอ้งตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
4. ทงันจีะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทพีจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
อบต.สมสนุกอ.ปากคาดจ.บงึกาฬ/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :2 ชวัโมง 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทรัีบคําขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานทกํีาหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชวัโมง กรมธรุกจิพลงังาน 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชวัโมง สาํนักความปลอดภัย
ธรุกจินํามัน 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ใบแจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี2  (แบบธพ.ป.๑) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนพรอ้มสําเนารายละเอยีด
วตัถปุระสงคแ์ละผูม้อํีานาจลงชอืแทนนติบิุคคลทอีอกใหไ้มเ่กนิ
หนงึรอ้ยแปดสบิวนั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / รับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

สําเนาหนงัสอืแสดงความเป็นตวัแทนของบุคคลหรอืนติบิุคคลผู ้
แจง้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีตวัแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาํเนาถูกตอ้งเฉพาะบัตร
ประจําตวัประชาชนทงัของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

สําเนาหรอืภาพถา่ยโฉนดทดีนิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรอื
เอกสารแสดงสทิธใินทดีนิอนืๆ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทดีนิ 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงวา่ผูแ้จง้มสีทิธใิชท้ดีนิหรอืหนงัสอืยนิยอมของ
เจา้ของทดีนิหรอืหนว่ยงานทมีหีนา้ทดีแูลรบัผดิชอบทดีนิใหใ้ช้
ทดีนิเป็นทตีงัสถานทปีระกอบกจิการควบคมุประเภทท ี2 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ยสาํเนาแผนผงับรเิวณทไีดอ้นุญาต
ใหผู้ข้ออนญุาตทําทางเชอืมระหวา่งบรเิวณทไีดร้บัอนุญาตกบัถนน
สาธารณะทางหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลเพอืใชเ้ป็นทางสําหรบั
ยานพาหนะเขา้ออกสถานบีรกิารนํามนัประเภทคลกัษณะทหีนงึ

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
เพอืการจําหนา่ยหรอืขายหรอืสาํเนาหนงัสอือนุญาตพรอ้มดว้ย
สําเนาแผนผงับรเิวณทไีดร้บัอนุญาตใหทํ้าสงิลว่งลาํลํานําจาก
เจา้หนา้ทผีูดู้แลและรบัผดิชอบถนนสาธารณะทางหลวงถนนสว่น
บุคคลหรอืลํานําสายนนั 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

9) 
 

แผนทสีงัเขปแสดงสถานทปีระกอบกจิการพรอ้มทงัแสดงสงิปลกู
สรา้งทอียูภ่ายในรศัม ี50 เมตร 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณของสถานทปีระกอบกจิการ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

แบบกอ่สรา้งถงัเก็บนํามนัเหนอืพนืดนิขนาดใหญพ่รอ้มระบบทอ่
และอุปกรณ์ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณความมนัคงแข็งแรงของถงัเก็บนํามนัเหนอืพนืดนิ
ขนาดใหญ ่
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองจากวศิวกรสาขาทเีกยีวขอ้งซงึเป็นผูค้ํานวณความ
มนัคงแข็งแรงระบบความปลอดภยัและระบบควบคมุมลพษิของถงั
เก็บนํามนัเหนอืพนืดนิขนาดใหญแ่ละสงิปลูกสรา้งตา่งๆและเป็นผู ้
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามกฎหมายวา่
ดว้ยวศิวกรพรอ้มทงัแนบภาพถา่ยใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 
 

ผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํามนั (กรณีสถานบีรกิาร
นํามนัประเภทคลกัษณะทหีนงึและสถานบีรกิารนํามนัประเภทจ
ลกัษณะทหีนงึ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

15) 
 

อนืๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) อบต.สมสนุกอ.ปากคาดจ.บงึกาฬโทร. 042-490812 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์คีอมเพล็กซอ์าคารบชีนั 19 เลขท ี

555/2 ถนนวภิาวดรัีงสติแขวง/เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2794 4111 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขเกยีวกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกับการ

ประกอบกจิการนํามันเชอืเพลงิพ.ศ.๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานีบรกิารนํามัน  (คลักษณะท1ี, งและจลกัษณะท1ี) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักความปลอดภัยธรุกจินํามันกรมธรุกจิพลงังานสํานักความปลอดภัยธรุกจินํามัน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขเกยีวกับการแจง้การอนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกับการประกอบ
กจิการนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2556 
 
2)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานทปีระกอบกจิการนํามันพ.ศ. 2556 
 
3)กฎกระทรวงสถานีบรกิารนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทอีอกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
 
4)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรอืงกําหนดสถานทแีจง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี2 สถานทยีนืแบบคําขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทท ี3 พ.ศ. 2556 
 
5)พระราชบัญญัตคิวบคมุนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทมีคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พนืทใีหบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขเกยีวกบัการแจง้การ
อนุญาตและอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัการประกอบกจิการนํามันเชอืเพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานีบรกิารนํามัน (คลกัษณะท1ี, งและจลกัษณะท1ี)  
อบต.สมสนุกสําเนาคูม่อืประชาชน 14/09/2015 19:09 
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