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1. คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแกไ้ขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งไดแ้กผู่ท้ีป่ระสงคจ์ะแกไ้ขรายการเอกสารการทะเบยีนราษฎรหรอืบดิามารดา 

(กรณีผูร้อ้งยังไม่บรรลนุติภิาวะ) 

2. การแกไ้ขรายการซึง่ไมใ่ชร่ายการสญัชาตไิดแ้ก ่

(1) นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่เป็นกรณีมหีลักฐานเอกสารราชการมาแสดง 

(2) นายอ าเภอเป็นกรณีไมม่เีอกสารราชการมาแสดง 

3. เงือ่นไข 

(1) 

กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอ าพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ควา

มผดิจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิา

รณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30วนั 

(2) 

กรณีทีม่คีวามซับซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตัขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้งด าเนนิกา

รหารอืมายังส านักทะเบยีนกลางใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั 

(ทัง้นีก้ารหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางภายใน 30 วนันับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) 

โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 

เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                    

โทร 044-492334 ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบพิ

จารณาในเบือ้งตน้ 

 

5 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐาน (ถา้ม)ี 

สอบสวนเจา้บา้นพยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืรวบรวมพรอ้มความเห็น

เสนอใหน้ายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่หรอืนายอ า

เภอ (แลว้แตก่รณี) พจิารณา 

 

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่หรอืนายอ าเภอ 

(แลว้แตก่รณี) 

พจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจง้ผลการพจิารณา 

 

5 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุของผูร้อ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หลกัฐำนทีข่อแกไ้ขเช่นทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้นสูตบิตัรมรณบตัร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 

 

หลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรออกให ้

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั                  

จังหวดันครราชสมีาโทร 044-492334 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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2.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรแกไ้ขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎรกรณีแกไ้ขรำยกำรสญัชำต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูร้อ้งไดแ้กผู่ป้ระสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรหรอืบดิามารดา 

(กรณีผูร้อ้งยังไม่บรรลนุติภิาวะ) 

2. กรณีแกไ้ขรายการสญัชาตไิดแ้ก ่

(1) 

นายอ าเภอเป็นกรณีแกไ้ขรายการของเจา้ของประวตัจิากสญัชาตอิืน่หรอืไมม่สีญัชาต&ิquot;เป็นสญัชาตไิทย&quo

t; เนือ่งจากการคดัลอกรายการผดิพลาดหรอืบดิามารดาไดส้ญัชาตไิทยหรอืไดแ้ปลงสญัชาตไิทย 

(2) 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่เป็นกรณีแกไ้ขรายการสญัชาตจิากสญัชาตไิทยหรอืจากไมม่สีญัชาตหิ

รอืจากสญัชาตอิืน่&quot;เป็นสญัชาตอิืน่&quot; 

เนือ่งจากการคดัลอกราชการผดิพลาดหรือลงรายการผดิไปจากขอ้เท็จจรงิหรอืการเสยีสญัชาตไิทย 

 

3. เงือ่นไข 

(1) 

กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอ าพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ควา

มผดิจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิา

รณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 

 

(2) 

กรณีทีม่คีวามซับซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตัขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้งด าเนนิกา

รหารอืมายังส านักทะเบยีนกลางใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั 

(ทัง้นีก้ารหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางภายใน 30 วนันับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) 

โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   999 หมู ่1             

ต.โชคชยั  อ.โชคชยั  จ.นครราชสมีาโทร.044-492334              

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบพิ

จารณาในเบือ้งตน้ 

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนตรวจสอบเอกสาร (ถา้ม)ี 

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

สอบสวนเจา้บา้นพยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืรวบรวมหลักฐานพรอ้ม

ความเห็นเสนอนายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่หรอื

นายอ าเภอ (แลว้แตก่รณี) พจิารณา 

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่หรอืนายอ าเภอ 

(แลว้แตก่รณี) 

พจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุของผูร้อ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุของผ ู้ มูอบหมายพรอ้มหนังสอืมอบหมายกรณีมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้นท.ร. 14 ของผู้ รูอ้ง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) 

 

เอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎรทีต่อ้งกำรจะแกไ้ข 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

5) 

 

เอกสำรอืน่ที่ท่ำงรำชกำรออกให ้

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั    999  หมู ่1 เทศบาลต าบลโชคชยัต.โชคชยั  อ.โชคชยั                 

จ.นคราชสมีาโทร.044-492334 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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3.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรแกไ้ขรำยกำรบำ้นกรณีมรีำยกำรบำ้นผดิไปจำกขอ้เท็จจรงิหรอืบำ้นเลขทีซ่ ำ้กนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) 

กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอ าพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ควา

มผดิจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิา

รณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15วนั 

 

(2) 

กรณีทีม่คีวามซับซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตัขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้งด าเนนิกา

รหารอืมายังส านักทะเบยีนกลางใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั 

(ทัง้นีก้ารหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางภายใน 30 วนันับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) 

โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                 

โทรศพัท ์044 -492334 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบพิ

จารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนขอ้เท็จจรงิพยานเอกสารพยานบคุคลและพยานแวดลอ้

มและรวบรวมความเห็นเพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณารับแจง้/ไมรั่บแจง้และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้นท.ร. 14 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจและบตัรประจ ำตวัประชำชนผู้ มูอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุกรณีมอบอ านาจ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทรศพัท ์044 – 492334 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา                         

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

4.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตกอ่สรำ้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 

22)ใหใ้ช ้ ได ้ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ในใบอนุญาตถ ้ าผู ้ ได ้ รับใบอนุญาตประสงค จะขอต่ ออายใุบอนุ

ญาตจะต องยืน่ค าขอ 

ก อนใบอนุญาตสิน้อายแุละเมือ่ได ยืน่ค าขอดงักล าวแล วให ด าเนนิการต อไปได จนกว าเจ ้ าพนักงาน

ท องถิน่จะสัง่ไม อนุญาตให ต่ ออายใุบอนุญาตนัน้ 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง   ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1                

ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :5 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายใุบอนุญาต)) 

1 วนั กองชา่ง                   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอตอ่อา

ยใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายใุบอนุญาต)) 

2 วนั กองชา่ง                   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่ถึ

งขัน้ตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายใุบอนุญาต)) 

2 วนั กองชา่ง                   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรรือ้ถอ

นอำคำรเคลือ่นยำ้ยอำคำรดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและท

ำงเขำ้ออกของรถเพือ่กำรยืน่ (แบบข. 5) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

4) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำรแ

ลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรม

ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

6) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยก

รรมควบคมุ) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญ ัต ิควบคุมอำคำรพ .ศ . 2522 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา                        

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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5.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจดัต ัง้ตลำด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 

(ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหนา้ทีแ่ตต่อ้งปฏบิั

ตติามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... 

วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

  2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 

   (2) ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

 

   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา
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ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้มห

ลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ (1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแกผู่ข้อตอ่

อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส ำเนำใบอนุญำต

สิง่ปลูกสรำ้งอำคำรหรอืหลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรน ัน้สำมำรถใชป้ระ

กอบกำรไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

7) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถำนทีต่ ัง้ตลำด 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

8) 

 

เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำรสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหน

ดเชน่ใบรบัรองแพทยข์องผูข้ำยของและผูช้ว่ยขำยของในตลำดห

รอืหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมเรือ่งสขุำภบิำลอำหำรตำมหล ั

กสูตรทีท่อ้งถิน่ก ำหนดเป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำค่ำธรรมเนยีมต่ออำยุใบอนุญำตจดัต ัง้ตลำดฉบบัละไม่เกนิ 

2,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190              

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
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หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 
 19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 
วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรหรอืสถำนทีส่ะสมอำหำรพนืทีเ่ก ิ

น 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 

ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นขายของในตลาดจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บ

ผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

    2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 
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หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวันศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่

ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตรพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ขณ

ะนัน้ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐ

านยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ื่

นค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตรแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ

อทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส ำเนำใบอนุญำต

สิง่ปลูกสรำ้งอำคำรหรอืหลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรน ัน้สำมำรถใชป้ระ

กอบกำรไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตผูช้่วยจ ำหนำ่ยอำหำรและผู ้

ปรุงอำหำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยุใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำร

และสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตรฉบบัละไม่เกนิ 

3,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา 30190   

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 



19 
 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

  19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 
 19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจ ำหนำ่ยสนิคำ้ในทีห่รอืทำงสำธำรณะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักง

านทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 

ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

   2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
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   (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (3) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ ) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   



21 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

าต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

   2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รื

อทางสาธารณะแกผู่ข้อตอ่อายุใบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใิ

นการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จ ำหนำ่ยสนิคำ้ (กรณีเรข่ำยไมต่อ้งม ี            

แผนที)่ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตและผูช้ว่ยจ ำหนำ่ยอำหำรห

รอืเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรสุขภบิำลอำห

ำร (กรณีจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทอำหำร) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณ

ะ 

     (ก) 

จ าหน่ายโดยลักษณะวธิกีารจัดวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดยปกตฉิบับละไม่

เกนิ 500 บาทตอ่ปี 

     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบบัละไมเ่กนิ  50  บาทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยั   

จังหวดันครราชสมีา 30190  โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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8.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ 

(ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้

) จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... 

วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 



24 
 

   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์ 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่

ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นจนท. 

แจง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามาร

ถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและราย

การเอกสารหรอืหลักฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโ

ดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

    1. กรณีอนุญาต 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอั

นตรายตอ่สขุภาพแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธิ

ในการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทีม่ขีอ้ก าหนดของ

ทอ้งถิน่)  

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

5) หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

6) 

 

ส ำเนำเอกสำรสทิธิห์รอืสญัญำเชำ่หรอืสทิธอิ ืน่ใดตำมกฎหมำยในก

ำรใชป้ระโยชนส์ถำนทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิกำรในแตล่ะประเภทกจิกำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

7) 

 

หลกัฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรทีแ่สด

งวำ่อำคำรดงักลำ่วสำมำรถใชป้ระกอบกจิกำรตำมทีข่ออนุญำตได ้

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

8) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเภทกจิก

ำรเชน่ใบอนุญำตตำมพ.ร.บ. โรงงำนพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 

ควบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 

กำรเดนิเรอืในนำ่นน ำ้ไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

9) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนเฉพำะกจิกำรทีก่ฎหมำยก ำหนดใหม้กีำรประเ

มนิผลกระทบเช่นรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) รำยงำนกำรประเมนิผลกระทบตอ่สขุภำพ (HIA) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

10) 

 

ผลกำรตรวจวดัคณุภำพดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(ในแตล่ะประเภทกจิกำรทีก่ ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

11) 

 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐำนแสดงวำ่ผำ่นกำรอบรมเรือ่งสขุำภบิำ

ลอำหำร (กรณียืน่ขออนุญำตกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัอำหำร) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำ

ย ต่ อ สุ ข ภ ำ พ ฉ บ ั บ ล ะ ไ ม่ เ ก ิ น  10,000 บ ำ ท ต่ อ ปี 

(คดิตำมประเภทและขนำดของกจิกำร) 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั           

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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9.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรก ำจดั          

มลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชน์

ตอบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภา

ยใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) 

ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 

   (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (3) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดมลูฝอยทั่วไปและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏิ

บตังิานถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (4) 
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......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการก าจัดมูลฝอยทัว่ไปพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ 

(ระยะเวลาการใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบใหร้ะบไุ

ปตามบรบิทของพืน้ที)่) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าก

ารก าจัดมลูฝอยทั่วไปแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้

สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรหรอืใบอนุ

ญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจดัมูลฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บัใบอ

นุญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำลโดยมหี

ลกัฐำนสญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งผูข้นกบัผูก้ ำจดัมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรก ำจดัมูลฝอยทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้ตอ

นกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกรณ์

และวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

6) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงวุฒกิำรศกึษำของเจำ้หนำ้ทีค่วบคมุก ำก ั

บในกำรจดักำรมูลฝอยท ัว่ไปอยำ่งนอ้ย 2 คน          1) 

คณุสมบตัสิ ำเร็จกำรศกึษำไมต่ ำ่กวำ่ปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำ

ขำวชิำวทิยำศำสตรใ์นดำ้นสำธำรณสุขสขุำภบิำลอนำมยัสิง่แวดล้

อมดำ้นใดดำ้นหนึง่         2) 

คณุสมบตัสิ ำเร็จกำรศกึษำไมต่ ำ่กวำ่ปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำ

ขำวชิกำรวศิวกรรมศำสตรใ์นดำ้นสุขำภบิำลวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

และวศิวกรรมเครือ่งกลดำ้นใดดำ้นหนึง่ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ ำหนำ้ทีก่ ำจดัมูลฝอยท ัว่ไป

ผำ่นกำรฝึกอบรมดำ้นสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัจำกกำรท ำงำ

น (ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

8) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรก ำจดัมูลฝอยท ัว่ไป 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตรับท าการก าจัดมลูฝอยทัว่ไปฉบับละ

ไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 

(ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 
วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

10.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรก ำจดัส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบ

แทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..

ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

 2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
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   (2) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดสิง่ปฏกิลูและดา้นคณุสมบัตขิองผูป้ฏบิตังิา

นถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (3) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการก าจัดสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั                 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตกจิการรับท าการก าจัด

สิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอุ

ทธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรหรอืใบอนุ

ญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บัใบอนุญำ

ตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำล 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้ต

อนกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกร

ณแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ ำหนำ้ทีก่ ำจดัส ิง่ปฏกิลูผำ่น

กำรฝึกอบรมดำ้นสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัจำกกำรท ำงำน 

(ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรก ำจดัสิง่ปฏกิลู 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อัตราคา่ธรรมเนียมตอ่อายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลูฉบับละไม่เ

กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 

19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บ  

และขนมลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประ

โยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิช

อบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 
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2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) 

ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 

   (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (3) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไปดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจ าย

านพาหนะดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยทั่วไปตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากบัการขนส่

งเพือ่ป้องกนัการลักลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าก

ารเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้

มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

(ในกรณีทีม่สีถำนขีนถำ่ย) 

หรอืใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีร่บัก ำจดัมูลฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บัใบ

อนุญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำลโดยมี

หลกัฐำนสญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งผูข้นกบัผูก้ ำจดัมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้ต

อนกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกร

ณแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะผ่

ำนกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำรมูลฝอยท ัว่ไป 

(ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรเก็บขนมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยุใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บและขนมูลฝอย

ท ัว่ไปฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ ( (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 
วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บ          

และขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยช
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นต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภ

ายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่่

ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ต ้

องด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรั

บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 

2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านว

น 

 

 2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจ ายานพ

าหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่ป้องกนั

การลักลอบทิง้สิง่ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่) 

   (3) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจาหนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 

    4.1 กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

   4.2 กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าก

ารเก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้

สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุ    

เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีร่บัก ำจดัสิง่ปฏกิลูทีไ่ดร้บัใบอนุ

ญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำลโดยมหีล ั

กฐำนสญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งผูข้นกบัผูก้ ำจดัส ิง่ปฏกิูล 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเก็บขนสิง่ปฏกิลูทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้

ตอนกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกร

ณแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะผ่

ำนกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำรสิง่ปฏกิูล 

(ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรเก็บขนสิง่ปฏกิลู 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยุใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิู

ลฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บำทตอ่ปี 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั           

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 



45 
 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เมือ่ผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารประเภทควบคมุการใช หรอืผู แจ ง 

ตามมาตรา 39 

ทวไิด กระท าการดงักล าวเสร็จแล วให แจ งเป นหนังสอืให เจ าพนักงานท องถิน่ทราบตามแบบ 

ทีเ่จ าพนักงานท องถิน่ก าหนดเพือ่ท าการตรวจสอบการก อสร างดดัแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารนัน้ให ้ แล ้

ว 

เสร็จภายในสามสบิวนันับแต วนัทีไ่ด ้ รับแจ ง 

ถ าเจ ้ าพนักงานท องถิน่ได ท าการตรวจสอบแล วเห็นว าการก่ อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 

นัน้เป็นไปโดยถกูตอ้งตามทีไ่ด ้ รับใบอนุญาตหรอืทีไ่ด ้ แจ ้ งไว ้ ตามมาตรา 39 

ทวแิล วก็ให ออกใบรับรองให ้

แก่ ผู ได ้ รับใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวเิพือ่ให ้ มกีารใช ้ อาคารนัน้ตามทีไ่ด ้ รับใบอนุญาตหรอืที ่

ได ้ แจง้ไว ้ ตามมาตรา 39 ทวไิด ้

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1              

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา            

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้และเสยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้

งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32)) 

1 วนั กองชา่ง                   

เทศบาลต าบลโชคชยั                

อ าเภอโชคชยั                

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้

งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32)) 

7 วนั กองชา่ง                     

เทศบาลต าบลโชคชยั            

อ าเภอโชคชยั                

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จและพจิารณา

ออกใบรับรองอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบน.1 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้

งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32)) 

7 วนั กองชา่ง                     

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขอใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงหรอืเคลือ่นยำ้ยอำ

คำร (แบบข.๖) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรเดมิทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืใบรบัแจง้ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมจำกเจำ้ของอำคำร 

(กรณีผูค้รอบครองอำคำรเป็นผูข้ออนุญำต) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

6) 

 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 

(เฉพำะกรณีทีอ่ำคำรทีข่ออนุญำตเปลีย่นกำรใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรื

อไดร้บัใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรมำแลว้) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงำนรบัรองวำ่ไดค้วบคมุงำนเป็นไปโดย

ถกูตอ้งตำมทีไ่ดร้บัใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็ น ไปต ำมหล ัก เกณ ฑ์ข อ งกฎกระท รวงฉ บ ับ ที่๗ พ .ศ . 

๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำรพ .ศ . 

๒๕๒๒ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา                       

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร 1567 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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14.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตจดัต ัง้ตลำด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 

(ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหนา้ทีแ่ตต่อ้งปฏบิั

ตติามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมา

ยก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้มหลักฐ

านทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ ) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแกผู่ข้ออนุญาตทราบพร ้

อมแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส ำเนำใบอนุญำต

สิง่ปลูกสรำ้งอำคำรหรอืหลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรน ัน้สำมำรถใชป้ระ

กอบกำรไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

7) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถำนทีต่ ัง้ตลำด 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุ 

เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

8) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้ำยของและผูช้ว่ยขำยของในตลำดหรอืหล ั

กฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมเรือ่งสขุำภบิำลอำหำรตำมหลกัสตูร

ทีท่อ้งถิน่ก ำหนด 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตจดัต ัง้ตลำดฉบบัละไม่เกนิ 2,000 

บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั           

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

15.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอใบอนญุำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ทีเ่กนิ 200 

ตำรำงเมตร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 

ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บ

ผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของ

ทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอ

าหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตรพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถ

านทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตรแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ก าหนด ) 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส ำเนำใบอนุญำต

สิง่ปลูกสรำ้งอำคำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรของสถ

ำนประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตผูช้่วยจ ำหนำ่ยอำหำรและ 

ผูป้รุงอำหำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรและสถ

ำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตรฉบบัละไม่เกนิ 3,000 

บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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16.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตจ ำหนำ่ยสนิคำ้ในทีห่รอืทำงสำธำรณะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนัก

งานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตต

ามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่กลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (3) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอื

ทางสาธารณะพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณ

ะแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จ ำหนำ่ยอำหำร 

(กรณีเรข่ำยไมต่อ้งมแีผนที)่ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

4) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตและผูจ้ ำหนำ่ยอำหำรหรอืเอ

กสำรหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรสขุำภบิำลอำหำร 

(กรณีจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทอำหำร) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

     (ก) 

จ าหน่ายโดยลักษณะวธิกีารจัดวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดยปกตฉิบับละไม่

เกนิ 500 บาทตอ่ปี 

     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบบัละไมเ่กนิ  50  บาทตอ่ปี 

 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั          

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 



59 
 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 
 

 

 

17.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ 

(ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้

) 

ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมา

ยก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 

   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์ 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอั

นตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทกจิการ) 

พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ ) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                   

เทศบาลต าบล                    

โชคชยั                

อ าเภอโชคชยัจังหวดันค

รราชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุ

ภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) 

แกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทีม่ขีอ้ก าหนดของ

ทอ้งถิน่)  

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั            

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำเอกสำรสทิธิห์รอืสญัญำเชำ่หรอืสทิธอิ ืน่ใดตำมกฎหมำยในก

ำรใชป้ระโยชนส์ถำนทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิกำรในแตล่ะประเภทกจิกำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

7) 

 

หลกัฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรทีแ่สด

งวำ่อำคำรดงักลำ่วสำมำรถใชป้ระกอบกจิกำรตำมทีข่ออนุญำตได ้

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

8) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเภทกจิก

ำรเชน่ใบอนุญำตตำมพ.ร.บ. โรงงำนพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 

ควบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 

กำรเดนิเรอืในนำ่นน ำ้ไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

9) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนเฉพำะกจิกำรทีก่ฎหมำยก ำหนดใหม้กีำรประเ

มนิผลกระทบเช่นรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

(EIA) รำยงำนกำรประเมนิผลกระทบตอ่สขุภำพ (HIA) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

10) 

 

ผลกำรตรวจวดัคณุภำพดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(ในแตล่ะประเภทกจิกำรทีก่ ำหนด) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

11) 

 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐำนแสดงวำ่ผำ่นกำรอบรมเรือ่งสขุำภบิำ

ลอำหำร (กรณียืน่ขออนุญำตกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัอำหำร) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุข

ภ ำ พ ฉ บ ั บ ล ะ ไ ม่ เ ก ิ น  10,000 บ ำ ท ต่ อ ปี 

(คดิตำมประเภทและขนำดของกจิกำร) 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั            

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 

ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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18.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรก ำจดัมลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแท

นดว้ยการคดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอต

ามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ณ 

กลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) 

ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 

   (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (3) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดมลูฝอยทั่วไปและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏิ

บตังิานถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (4) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท ากา

รก าจัดมูลฝอยทัว่ไปพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

   2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝ

อยทัว่ไปแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม              

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรหรอืใบอนุ

ญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจดัมูลฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บัใบอ

นุญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำลโดยมหี

ลกัฐำนสญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งผูข้นกบัผูก้ ำจดัมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรก ำจดัมูลฝอยทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้ตอ

นกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกรณ์

และวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ ำหนำ้ทีก่ ำจดัมูลฝอยท ัว่ไป

ผำ่นกำรฝึกอบรมดำ้นสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัจำกกำรท ำงำ

น (ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรก ำจดัมูลฝอยท ัว่ไป 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

8) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงวุฒกิำรศกึษำของเจำ้หนำ้ทีค่วบคมุก ำก ั

บในกำรจดักำรมูลฝอยท ัว่ไปอยำ่งนอ้ย 2 คน                                 

1. 

คณุสมบตัสิ ำเร็จกำรศกึษำไมต่ ำ่กวำ่ปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำ

ขำวชิำวทิยำศำสตรใ์นดำ้นสำธำรณสุขสขุำภบิำลอนำมยัสิง่แวดล้

อมดำ้นใดดำ้นหนึง่                                                                 2. 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

คณุสมบตัสิ ำเร็จกำรศกึษำไมต่ ำ่กวำ่ปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำ

ขำวชิกำรวศิวกรรมศำสตรใ์นดำ้นสุขำภบิำลวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

และวศิวกรรมเครือ่งกลดำ้นใดดำ้นหนึง่ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไปฉบับละไมเ่กนิ 

5,000 บาทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั          

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 
วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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19.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บและขนมลูฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์

อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่

ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/

กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

  (1) 

ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวตัถิกูด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ 

  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

  (3) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไปดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจ าย

านพาหนะดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยทั่วไปตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากบัการขนส่

งเพือ่ป้องกนัการลักลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการ 

สว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th    /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึ            

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท ากา

รเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

 

 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขน

มลูฝอยทั่วไปแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

(ในกรณีทีม่สีถำนขีนถำ่ย) 

หรอืใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้ต

อนกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกร

ณแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุ เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะผ่

ำนกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำรมูลฝอยท ัว่ไป 

(ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรเก็บขนมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปฉบับละไ

มเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

(หมายเหต:ุ (อตัราคา่ธรรมเนยีมระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั           

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 
วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 

วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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20.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บ                

และขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแ

ทนดว้ยการคดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอ

ตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/

ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

  (2) 

หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจ ายานพ

าหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่ป้องกนั

การลักลอบทิง้สิง่ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

  (3) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิ่

นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท ากา

รเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ ) 

15 นาท ี กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั

ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั                

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม                 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืวา่ไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเ

ก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอุ

ทธรณ์ 

(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม              

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีร่บัก ำจดัสิง่ปฏกิลูทีไ่ดร้บัใบอนุ

ญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำลโดยมหีล ั

กฐำนสญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งผูข้นกบัผูก้ ำจดัส ิง่ปฏกิูล 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเก็บขนสิง่ปฏกิลูทีแ่สดงรำยละเอยีดข ัน้

ตอนกำรด ำเนนิงำนควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนงบประมำณวสัดอุุปกร

ณแ์ละวธิกีำรบรหิำรจดักำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะผ่

ำนกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำรสิง่ปฏกิูล 

(ตำมหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของผู ้

ปฏบิตังิำนในกำรเก็บขนสิง่ปฏกิลู 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิูลฉบบัล

ะไมเ่กนิ 5,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 
วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 

วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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21.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอปรบัปรงุรำยกำรกรณีบคุคลซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย/บคุคลทีไ่มม่สีถำนะทำงทะเบยี

นเคยมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนประวตัแิตถ่กูจ ำหนำ่ยรำยกำรออกจำกทะเบยีนประวตัแิละฐำน

ขอ้มลูทะเบยีนรำษฎร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยหรอืบคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนถกูจ าหน่ายรายการในทะเบยีนประวตัแิละฐานขอ้มลู

การทะเบยีนราษฎรอนัเนือ่งมาจากไม่ไปรายงานตัวไม่ปรากฏความเคลือ่นไหวทางทะเบยีนเป็นเวลานานหรอืสาเหตุ

อืน่ๆซึง่ท าใหไ้มม่ชี ือ่และรายการบคุคลในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรตอ้งสอบสวนพยานบคุคลทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยชา

ตพัินธุเ์ดยีวกนัหรอืเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกนักับผูร้อ้งจ านวน 3 คนเพือ่ใหก้ารรับรองยนืยันพสิจูนต์วับคุคล 

 

หมายเหต ุ

1) 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) 

กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้ห

นา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนิ

นการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้

ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบ

กพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

3) 

ขัน้ตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจรงิหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิทีช่ดัเจนอาจตอ้งสง่เรือ่งใหค้ณะกรรม

การหมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการชมุชนรับรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิม่ขึน้ 

4) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 
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แหง่พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา                     

โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :40 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยืน่ค ารอ้งและจัดท าค ารอ้งตามแบบพมิพท์.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิในพืน้ทีเ่พือ่พสิจูน์ยนืยันสถานะบคุคล 

2) 

รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายอ าเภอ/ผูอ้ านวย

การเขตพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

10 วนัท าการ ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส า

นักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขตพจิารณาอนุมัตหิรอืไมอ่นุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนัท าการ ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส า

นักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

4) กำรพจิำรณำ 

-

กรณีทีม่คี าสัง่อนุมัตนิายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีนกลางต

รวจสอบเพือ่ปรับปรุงรายการโดยคนืสถานภาพรายการบคุคลในฐ

านขอ้มลูทะเบยีนราษฎรและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอท

ราบเป็นหนังสอื 

-กรณีทีม่คี าสัง่อนุมัตใิหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

7 วนัท าการ ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส า

นักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐานเอกสารผลการพจิารณาอ

นุมัตขิองนายทะเบยีนและด าเนนิการปรับปรุงรายการโดยคนืสถา

นภาพรายการบคุคลในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 

(หมายเหต:ุ -) 

12 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6) กำรพจิำรณำ 

-

ส านักทะเบยีนกลางแจง้ผลการด าเนนิการปรับปรุงรายการโดยคื

นสถานภาพรายการบคุคลของผูย้ืน่ค าขอในฐานขอ้มลูทะเบยีนร

าษฎร   

-

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ผูย้ืน่ค าขอมาด า

เนนิการปรับปรุงเอกสารหลักฐานทีใ่ชใ้นการแสดงตวัของตนเอง

ใหถ้กูตอ้งตรงกนั/จัดท าบตัรประจ าตัว (แลว้แตก่รณี) 

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ทะเบยีนประวตัชินกลุม่นอ้ย/แบบส ำรวจเพือ่จดัท ำทะเบยีนประวตั ิ

บุคคลทีไ่มม่สีถำนะทำงทะเบยีน (แบบ 89) (แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย/บตัรประจ ำตวับุคคลทีไ่มม่สี

ถำนะทำงทะเบยีน (แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสำรอืน่ซึง่มรีูปถำ่ยทีท่ำงรำชกำรออกให ้(ถำ้ม)ี 

เชน่หนงัสอืรบัรองกำรเกดิหลกัฐำนกำรศกึษำหลกัฐำนกำรปลอ่ยต ั

วคมุขงัฯลฯ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

4) 

 

รูปถำ่ยขนำด 2 นิว้ 

(กรณีไมม่เีอกสำรทีม่รีูปถำ่ยทีท่ำงรำชกำรออกใหม้ำแสดง) 

ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

5) 

 

ทะเบยีนบำ้นและบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำนผูร้บัรองตวับุค

คล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอโทร 1567 

 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

22.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอปรบัปรงุรำยกำรกรณีไมป่รำกฏรำยกำรบคุคลซึง่ไมม่สีญัชำตไิทยในฐำนขอ้มลู

ทะเบยีนรำษฎร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กรณีของชนกลุม่นอ้ยเลขประจ าตวัประชาชนขึน้ตน้ดว้ย 6, 7 

ทีเ่ขา้มาอาศัยอยูเ่ป็นเวลานานไดรั้บการส ารวจและจัดท าทะเบยีนประวตัไิวแ้ลว้แตไ่ม่ปรากฎชือ่และรายการบคุคลใ

นฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรใหน้ายทะเบยีนสอบบนัทกึถอ้ยค าบคุคลทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยชาตพัินธุเ์ดยีวกนัจ านวน 3 

คนเพือ่ใหก้ารรับรอง 

หมายเหต ุ

1) 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) 
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กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้ห

นา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนิ

นการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้

ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบ

กพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

3) 

ขัน้ตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจรงิหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิทีช่ดัเจนอาจตอ้งสง่เรือ่งใหค้ณะกรรม

การหมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการชมุชนรับรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิม่ขึน้ 

4) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั                       

999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีาโทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :40 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยืน่ค ารอ้งและจัดท าค ารอ้งตามแบบพมิพท์.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิในพืน้ทีเ่พือ่พสิจูน์ยนืยันสถานะบคุคล 

2) 

รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายทะเบยีนพจิารณ

า 

(หมายเหต:ุ -) 

10 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณาอนุมัตหิรอืไม่อนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

4) กำรพจิำรณำ 

-

กรณีที่ม่คี าสัง่อนุมัตนิายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีนกลางต

รวจสอบเพือ่ขอปรับปรุงรายการโดยการเพิม่ชือ่และรายการบคุค

ลในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่

ค าขอทราบเป็นหนังสอื 

-กรณีทีม่คี าสัง่ไม่อนุมัตใิหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

7 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5) กำรพจิำรณำ 

ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐานเอกสารผลการพจิารณาอ

นุมัตขิองนายทะเบยีนและด าเนนิการปรับปรุงรายการโดยการเพิ่

มชือ่และรายการบคุคลในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 

(หมายเหต:ุ -) 

12 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

6) กำรพจิำรณำ 

-

ส านักทะเบยีนกลางแจง้ผลการด าเนนิการปรับปรุงรายการโดยก

ารเพิม่ชือ่และรายการบคุคลในฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎร 

-

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ผูย้ืน่ค าขอมาด า

เนนิการเพิม่ชือ่ในเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงตวัของตนเอ

ง/จัดท าบตัรประจ าตวั 

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ทะเบยีนประวตัชินกลุม่นอ้ย 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

เอกสำรอืน่ซึง่มรีูปถำ่ยทีท่ำงรำชกำรออกให ้(ถำ้ม)ี 

เชน่หนงัสอืรบัรองกำรเกดิหลกัฐำนกำรศกึษำหลกัฐำนกำรปลอ่ยต ั

วคมุขงัฯลฯ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

3) 

 

รูปถำ่ยขนำด 2 นิว้ 

(กรณีไมม่เีอกสำรทีม่รีูปถำ่ยทีท่ำงรำชกำรออกใหม้ำแสดง) 

ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

 

- 

4) 

 

ทะเบยีนบำ้นและบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำนผูร้บัรองตวับุค

คล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั โทรศพัท ์044 – 492334 

 

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร 1567 

 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเปลีย่นผูค้วบคมุงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กรณีผู ได รับใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผูค้วบคมุงานทีไ่ด ้ แจง้ชือ่ไว ้ หรอืผู ้ ควบคมุงานจะบอกเลกิการเป็นผูค้ว

บคมุงานให ้ มหีนังสอืแจง้ให ้ เจา้พนักงานท ้ องถิน่ทราบในกรณีทีม่กีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผู ้ ได รับใบอนุญ



83 
 

าตตอ้งระงับการด าเนนิการตามทีไ่ด รับอนุญาตไวก้ กอ่นจนกวา่จะได ้ มหีนังสอืแจง้ชือ่และสง่หนังสอืแสดงควา

มยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหม่ ให ้ แก่ เจา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1     

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                       

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :5 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบคมุงานพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน

)) 

1 วนั กองชา่ง                   

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลีย่น

ผูค้วบคมุงาน 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน

)) 

2 วนั กองชา่ง                     

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่ถึ

งขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่นผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ 

(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน

)) 

2 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั                 

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

3) 

 

ส ำเนำหนงัสอืทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงำนคนเดมิทรำบวำ่ไดบ้อกเลกิ

มใิหเ้ป็นผูค้วบคมุงำนแลว้พรอ้มหลกัฐำนแสดงกำรรบัทรำบของผู ้

ควบคมุงำนคนเดมิ (แบบน. 5) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงานค

นเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

4) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำนคนใหม ่               

ตำมมำตรำ  30    วรรคสอง (แบบน. 8) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต(ุกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงานค

นเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำรแ

ลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงานค

นเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

6) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรบอกเลกิผูค้วบคมุงำน (แบบน. 7) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุกรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุงา

นไวแ้ลว้และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชือ่ผูค้วบคมุง

านคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528    

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา               

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร 1567 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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24.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอเปิดระบบกรณีไมป่รำกฏรำยกำรบคุคลทีไ่มม่สีถำนะทำงทะเบยีนในฐำนขอ้มลูท

ะเบยีนรำษฎร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เป็นกลุม่เป้าหมายตามยุทธศาสตรก์ารจัดการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคลโดยตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการส ารวจเพือ่

จัดท าทะเบยีนประวตับิคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนภายในวันที ่2 พฤศจกิายน 2554 

โดยมหีลกัฐานแบบส ารวจเพือ่จัดท าทะเบยีนประวตั ิ(แบบ 89) หรอืใบตอบรับการส ารวจตามแบบ 89/1 

หรอืส าเนาเอกสารดงักลา่วแตไ่มไ่ดรั้บการบนัทกึจัดท าทะเบยีนประวตัใินฐานขอ้มลูโดยบคุคลดงักลา่วตอ้งมเีอกสา

รรับรองจากหน่วยงานหรอืองคก์ารทีท่ าหนา้ทีส่ ารวจดงันี้ 

 1.1 

ถา้เป็นกลุม่เด็กหรอืบคุคลทีศ่กึษาเลา่เรยีนในสถานศกึษาตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถานศกึษาทีส่ ารวจบคุคลนัน้ 

 1.2 

ถา้เป็นคนไรร้ากเหงา้ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถานสงเคราะหห์รอืหน่วยงานทีใ่หก้ารสงเคราะหด์แูลส ารวจบคุคลนั้

น 

 1.3 

กรณีของชนกลุม่นอ้ยทีเ่ขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นเวลานานแตต่กส ารวจใหน้ายทะเบยีนสอบบนัทกึถอ้ยค าบคุคลทีเ่ป็นชน

กลุม่นอ้ยชาตพัินธุเ์ดยีวกนัจ านวน 3 คนเพือ่ใหก้ารรับรองแทนการเรยีกหนังสอืรับรอง 

หมายเหต ุ

1) 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) 

กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้ห

นา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนิ

นการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้

ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบ

กพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

3) 

ขัน้ตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจรงิหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิทีช่ดัเจนอาจตอ้งสง่เรือ่งใหค้ณะกรรม

การหมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการชมุชนรับรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิม่ขึน้ 

4) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา            

โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :40 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยืน่ค ารอ้งและจัดท าค ารอ้งตามแบบพมิพท์.ร.31 

1 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ -) 

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิในพืน้ทีเ่พือ่พสิจูน์ยนืยันสถานะบคุคล 

2) 

รวบรวมพยานหลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายทะเบยีนพจิารณ

า 

(หมายเหต:ุ -) 

10 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณาอนุมัตหิรอืไม่อนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 

-

กรณีทีม่คี าสัง่อนุมัตนิายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีนกลางต

รวจสอบเพือ่ขอเปิดระบบการบันทกึจัดท าทะเบยีนประวัตบิคุคล

ทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบเป็นหนังสอื 

-กรณีทีม่คี าสัง่ไม่อนุมัตใิหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 

(หมายเหต:ุ -) 

7 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐานเอกสารผลการพจิารณาอ

นุญาตของนายทะเบยีนและพจิารณาเปิดระบบโปรแกรมเพือ่ใหบ้ั

นทกึขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ -) 

12 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

6) กำรพจิำรณำ 

-

ส านักทะเบยีนกลางแจง้ผลการเปิดระบบโปรแกรมเพือ่ใหบ้นัทกึ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

-

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่บนัทกึขอ้มลูในระบ

บและแจง้ผูย้ืน่ค าขอมาด าเนนิการจัดท าบตัรประจ าตวั 

(หมายเหต:ุ -) 

5 วนัท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบส ำรวจเพือ่จดัท ำทะเบยีนประวตับิุคคลทีไ่มม่สีถำนะทำงทะเบยี

น (แบบ 89) หรอืใบตอบรบักำรส ำรวจตำมแบบ 89/1 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2) 

 

กลุม่เด็กหรอืบุคคลทีศ่กึษำเลำ่เรยีนในสถำนศกึษำมหีนงัสอืรบัรอง

จำกสถำนศกึษำทีส่ ำรวจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กระทรวงศกีษาธกิาร 

3) 

 

กลุม่คนไรร้ำกเหงำ้ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจำกสถำนสงเครำะหห์รอืห

นว่ยงำนทีใ่หก้ำรสงเครำะหด์แูลและส ำรวจบุคคลน ัน้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรวมทัง้หนังสอืรับรองจากสถานสงเคราะหใ์นสงักัดของเอกช

น***รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่น

คงของมนุษย ์

4) 

 

ทะเบยีนบำ้นและบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำนผูร้บัรองตวับุค

คลกรณีกลุม่ชนกลุม่นอ้ยทีเ่ขำ้มำอำศยัอยูเ่ป็นเวลำนำนแตต่กส ำร

วจนำยทะเบยีนสอบบนัทกึถอ้ยค ำบุคคลทีเ่ป็นกลุม่นอ้ยชำตพินัธุเ์

ดยีวกนัจ ำนวน 3 คนเพือ่ใหก้ำรรบัรองแทนกำรเรยีกหนงัสอืรบัรอง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

เอกสำรอืน่ซึง่มรีูปถำ่ยทีท่ำงรำชกำรออกให ้(ถำ้ม)ี 

เชน่หลกัฐำนกำรศกึษำหลกัฐำนกำรปลอ่ยตวัคมุขงัฯลฯ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 



89 
 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั 999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีาโทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร 1567 

 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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25.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.

ศ. 

๒๕๔๘ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามระเบยีบฯและมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ืน่

ค าขอตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีต่นมผีูล้ าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดนิทางมายืน่ค าขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอ

บอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการก็ได ้

 

 หลกัเกณฑ ์

ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี้ 

 

1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิจิฉัยแลว้ 

2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3. 

มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพีหรอืถกูทอดทิง้หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งดหูรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง

ไดใ้นการขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นกวา่หรอืผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืผูท้ีอ่ยู่อ

าศยัอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพจิารณากอ่น 

 

 วธิกีาร 

    1. 

ผูป่้วยเอดสย์ืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณทีท่ าการองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการก็ได ้

    2. 

ผูป่้วยเอดสรั์บการตรวจสภาพความเป็นอยูค่ณุสมบตัวิา่สมควรไดรั้บการสงเคราะหห์รอืไมโ่ดยพจิารณาจากความเดื

อดรอ้นเป็นผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 

    

3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยูถ่อืวา่ขาดคณุสมบตัติามนัยแหง่ระเบยีบตอ้งไปยืน่ความประสงคต์อ่อง

คก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไปเพือ่พจิารณาใหม่ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :13 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค าขอ

พรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอลงทะเ

บยีนและเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

 

45 นาท ี ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคณุสมบตั ิ

(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั                 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบตัขิองผูท้ีป่ระสงครั์บการสงเ

คราะห ์

(หมายเหต:ุ -) 

3 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 

จัดท าทะเบยีนประวตัพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเ

พือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

5) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

3) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ 

(กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำ

ยปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยผุำ่นธนำคำร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน)  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

6) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำ

ยปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยผุำ่นธนำคำรของผูร้บัมอบ

อ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั                           

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบับ ำเหน็จตกทอด 

(กรณีลกูจำ้งประจ ำผูร้บับ ำเหน็จรำยเดอืนหรอืบ ำเหน็จพเิศษรำยเดอืนถงึแกก่รรม) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. 

สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสทิธปิระโยชน์ทีจ่า่ยใหแ้กท่ายาทของลกูจา้งประจ าทีรั่บบ าเหน็จรายเดื

อนหรอืบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนทีถ่งึแกค่วามตาย 

2. การจา่ยบ าเหน็จตกทอดจา่ยเป็นจ านวน 15 เทา่ของบ าเหน็จรายเดอืนหรอืบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนแลว้แตก่รณี 

3. 

กรณีไมม่ทีายาทใหจ้่ายแกบ่คุคลตามทีล่กูจา้งประจ าของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ระบใุหเ้ป็นผูม้สีทิธรัิบ

บ าเหน็จตกทอดตามหนังสอืแสดงเจตนาฯกรณีมากกวา่ 1 

คนใหก้ าหนดสว่นใหช้ดัเจนกรณีมไิดก้ าหนดสว่นใหถ้อืวา่ทกุคนมสีทิธไิดรั้บในอตัราสว่นทีเ่ทา่กนัตามวธิกีารในการ

แสดงเจตนาระบตุวัผูรั้บบ าเหน็จตกทอดลกูจา้งประจ าของราชการสว่นทอ้งถิน่ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยทีม่ท 

0808.5/ว 4061 ลงวนัที ่30 สงิหาคม 2555 

4.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอท

ราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

5. 

กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะ

นัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเว

ลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้

บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

6. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

7. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้

ววา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999             

หมูท่ี ่ 1  ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทร 

044-491800   โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ทายาทหรอืผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จตกทอดพรอ้ม  

เอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจ ารับบ าเหน็

จรายเดอืนหรอืบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค

วามถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 

 

(หมายเหต:ุ -) 

 

 

3 ชัว่โมง ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐานเอกสาร  

ทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 

(หมายเหต:ุ ()) 

6 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั            

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูท้ีรั่บมอบอ านาจ 

  

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จตกทอดโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้

งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่วใหแ้กท่ายาทหรอืผูม้สีทิธฯิตอ่ไ

ป 

(หมายเหต:ุ ) 

8 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับ ำเหน็จตกทอดลูกจำ้งประจ ำ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลกูจา้งประจ าทีห่น่วยงาน

ตน้สงักดั) 

- 

2) 

 

หนงัสอืแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอดลกูจำ้งประจ ำของร

ำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยกำรบรหิำรรำชกำรสว่นทอ้งถิ่

น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับแบบหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารรา

ชการสว่นทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานตน้สงักัด) 

- 

4) 

 

ใบมรณบตัร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั                         

จังหวดันครราชสมีา    โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลกูจา้งประจ า  2. 

ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(ตามรูปแบบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ก าหนด) 

(หมายเหต:ุ -) 
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27.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอรบับ ำเหน็จปกตหิรอืบ ำเหน็จรำยเดอืนของลกูจำ้งประจ ำขององคก์รปกครองสว่

นทอ้งถิน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. 

สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกับบ าเหน็จปกตขิองลกูจา้งประจ าเป็นสทิธปิระโยชน์ทีจ่่ายใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีอ่อกจากงานโด

ยตอ้งมรีะยะเวลาท างานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบรบิรูณ์เมือ่พน้หรอืออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (3) ถงึ (16) 

และกรณีท างานเป็นลกูจา้งประจ าไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีบรบิรูณ์และลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (1) และ (2) 

ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

2. กรณีบ าเหน็จรายเดอืนลกูจา้งประจ าผูม้สีทิธรัิบบ าเหน็จปกตโิดยมเีวลาท างานตัง้แต ่25 

ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปจะขอรับบ าเหน็จรายเดอืนแทนบ าเหน็จปกตไิดโ้ดยจ่ายเป็นรายเดอืนเริม่ตัง้แตว่นัทีล่กูจา้งประจ าออ

กจากงานจนถงึแกค่วามตาย 

3.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอท

ราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

4. 

กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะ

นัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเว

ลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้

บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

5. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

6. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้
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ววา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999             

หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลกูจา้งประจ าผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จปกตหิรอืบ าเหน็จราย

เดอืนพรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่งักัดและเจ ้

าหนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นจองเอกสารหลกัฐาน 

 

(หมายเหต:ุ ) 

3 ชัว่โมง ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งและรวบรวมหลักฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผู ้

มอี านาจพจิารณา 

(หมายเหต:ุ ) 

6 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยัจังหวดันครร

าชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จปกตหิรอืบ าเหน็จรายเดอืนโดยใหอ้ง

คก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่วใหล้กูจา้ง

ประจ าตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ ) 

8 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับ ำเหน็จปกตหิรอืบ ำเหน็จรำยเดอืนลูกจำ้ง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกตหิรอืบ าเหน็จรายเดอืนลกูจา้ง

ทีห่น่วยงานตน้สงักดั) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั                        

จังหวดันครราชสมีา โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกตหิรอืบ าเหน็จรายเดอืนลกูจา้ง 

(หมายเหต:ุ -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบับ ำเหน็จปกตขิองทำยำท 

(กรณีลกูจำ้งประจ ำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ถงึแกก่รรม) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับ าเหน็จปกตกิรณีของลกูจา้งประจ าทีไ่ดท้ างานเป็นลกูจา้งประจ าไมน่อ้ยกวา่ 1 

ปีบรบิรูณ์ถงึแกค่วามตายถา้ความตายนัน้มไิดเ้กดิขึน้เนือ่งจากความประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงของตนเองใหจ้่ายเงนิ

บ าเหน็จปกตใิหแ้กท่ายาทผูม้สีทิธไิดรั้บมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์ามขอ้ 7 และขอ้ 8 

ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

2. 

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทรา

บภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

3. 

กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะ

นัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเว

ลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้

บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

4. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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5. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้

ววา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999               

หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทร 

044-491800 โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ทายาทยืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จปกตพิรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกคร

องสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจ าสงักัดและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบควา

มถกูตองของเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ ) 

3 ชัว่โมง ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐานและเอกสาร  

ทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 

(หมายเหต:ุ ) 

6 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจ   

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จปกตโิดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่วใหแ้กท่ายาทตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ ) 

8 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยัอ า

เภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับ ำเหน็จปกตลิูกจำ้ง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกตลิกูจา้งทีห่น่วยงานตน้สงักดั) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยกำรบรหิำรรำชกำรสว่นทอ้งถิ่

น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับแบบหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารรา

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ชการสว่นทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานตน้สงักัด) 

3) 

 

ใบมรณบตัร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทร 044-491800  

โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) - แบบค าขอรับบ าเหน็จปกต ิ

-ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(ตามรูปแบบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ก าหนด) 

(หมายเหต:ุ -) 
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29.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบับ ำเหน็จพเิศษของทำยำท 

(กรณีลกูจำ้งประจ ำหรอืลกูจำ้งช ัว่ครำวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ถงึแกก่รรมอนัเ

นือ่งจำกกำรปฏบิตังิำนในหนำ้ที)่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. 

สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกับบ าเหน็จพเิศษกรณีลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวทีไ่ดรั้บอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเพราะเหตปุ

ฏบิตังิานในหนา้ทีห่รอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระท าตามหนา้ทีถ่งึแกค่วามตายกอ่นไดรั้บบ าเหน็จพเิศษใหจ้า่ยบ า

นาญพเิศษใหแ้กท่ายาทผูม้สีทิธรัิบมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยโ์ดยอนุโลม 

2. 

กรณีทายาทลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวผูม้สีทิธไิดรั้บทัง้บ าเหน็จพเิศษตามระเบยีบนีเ้งนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภั

ยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการการปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิั

ตติามหนา้ทีม่นุษยธรรมเงนิคา่ทดแทนตามระเบยีบวา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่ทดแทนและการพจิารณาบ าเหน็จความชอ

บในการปราบปรามผูก้อ่การรา้ยคอมมวินสิตห์รอืเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหน่วยงานอืน่ทีอ่

งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สัง่ใหไ้ปปฏบิตังิานเงนิดงักลา่วใหเ้ลอืกรับไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่แลว้แตจ่ะเลอืก 

3. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

4. 
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กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะ

นัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเว

ลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้

บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

5. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

6. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้

ววา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักปลดัเทศบาลส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999        

หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ทายาทยืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จพเิศษพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตอ่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวสั

งกดัและเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ต

รวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ ) 

 

 

3 ชัว่โมง ส านักปลดัเทศบาลเทศ

บาลต าบลโชคชยัอ าเภอ

โชคชยั                  

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

รวบรวมหลักฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 

(หมายเหต:ุ ) 

6 วนั ส านักปลดัเทศบาลเทศ

บาลต าบลโชคชยัอ าเภอ

โชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูท้ีรั่บมอบอ านาจ  

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จพเิศษและใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้

งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่ว ใหแ้กท่ายาทตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ ) 

8 วนั ส านักปลดัเทศบาลเทศ

บาลต าบลโชคชยัอ าเภอ

โชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับ ำเหน็จพเิศษลกูจำ้ง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้สงักั

ด) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยกำรบรหิำรรำชกำรสว่นทอ้งถิ่

น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต(ุขอรับหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานตน้สงักัด) 

- 

3) 

 

ใบมรณบตัร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยัอ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีาโทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th 

 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษ 

2. ตวัอย่างหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(ตามรูปแบบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ก าหนด) 

(หมายเหต:ุ -) 
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30.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอรบับ ำเหน็จพเิศษของลกูจำ้งประจ ำหรอืลกูจำ้งช ัว่ครำวขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับ าเหน็จพเิศษ เป็นสทิธปิระโยชน์ทีจ่า่ยครัง้เดยีวใหแ้กล่กูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราว 

ทีไ่ดรั้บอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏบิตังิานในหนา้ทีห่รอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระท าตามหนา้ทีซ่ ึง่แพทย์

ทีท่างราชการรับรองไดต้รวจสอบและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้กีเลย 

นอกจากจะไดบ้ าเหน็จปกตแิลว้ใหไ้ดรั้บบ าเหน็จพเิศษอกีดว้ย 

เวน้แตอ่นัตรายทีไ่ดรั้บหรอืการเจ็บป่วยเกดิความประมาณเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืความผดิของตนเอง 

2. กรณีของลกูจา้งชัว่คราวมสีทิธรัิบบ าเหน็จพเิศษแตไ่มม่สีทิธไิดรั้บบ าเหน็จปกต ิ

3. กรณีหากลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวผูม้สีทิธไิดรั้บทัง้บ าเหน็จพเิศษตามระเบยีบนี ้

เงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการชว่ยเหลอืราชการการ 

ปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม 

เงนิคา่ทดแทนตามระเบยีบวา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่ทดแทนและการพจิารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผูก้อ่

การรา้ย คอมมวินสิต ์
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หรอืเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหน่วยงานอืน่ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สัง่ใหไ้ปปฏบิตังิา

น เงนิดงักลา่วใหเ้ลอืกรับไดเ้พยีงอย่างใดอยา่งหนึง่แลว้แตจ่ะเลอืก 

4. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยา 

จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ 

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

5. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

6. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ 

และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบั

นทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

7. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้

ววา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักปลดัเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999              
หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา   

โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ลกูจา้งประจ า หรอืลกูจา้งชัว่คราว ผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอรับ  

บ าเหน็จพเิศษพรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ทีส่งักดั 
และเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ )  

3 ชัว่โมง ส านักปลดัเทศบาลเทศ
บาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐานและเอกสาร  

ทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 
(หมายเหต:ุ )   

6 วนั ส านักปลดัเทศบาลเทศ

บาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจ   
พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จพเิศษ 

โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่ว

 ใหแ้กล่กูจา้งประจ า หรอืลกูจา้งชัว่คราวตอ่ไป  
(หมายเหต:ุ ())  

8 วนั ส านักปลดัเทศบาลเทศ

บาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับ ำเหน็จพเิศษลกูจำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้สงักัด) 

- 



106 
 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

ใบรบัรองของแพทยท์ีท่ำงรำชกำรรบัรองวำ่ไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้
ทีไ่ด ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั                        
จังหวดันครราชสมีา   โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th 

  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษลกูจา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอรบับ ำเหน็จพเิศษรำยเดอืนของลกูจำ้งประจ ำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับ าเหน็จพเิศษรายเดอืน 

เป็นสทิธปิระโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีไ่ดรั้บอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏบิตังิานในหนา้ทีห่รอืถกูประทุ

ษรา้ยเพราะเหตกุระท าตามหนา้ทีซ่ ึง่แพทยท์ีท่างราชการรับรองไดต้รวจ 

และแสดงวา่ไมส่ามารถปฏบิัตงิานในหนา้ทีไ่ดอ้กีเลย 

2. ลกูจา้งประจ าผูม้สีทิธรัิบบ าเหน็จพเิศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนแทนก็ได ้

โดยจา่ยเป็นรายเดอืนเริม่ตัง้แตว่นัทีล่กูจา้งประจ าออกจากงานจนถงึแกค่วามตาย 

3.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอท

ราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บง 

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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4. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

5. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ 

และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบั

นทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

6. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้

ววา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999              

หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา      
โทร 044-491800 โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลกูจา้งประจ าผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนพรอ้
มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่งักดั 

และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ ())  

3 ชัว่โมง ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐานและเอกสา

รทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 

(หมายเหต:ุ ())  

6 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั           

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจพจิารณาสั่

งจา่ยเงนิบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน 

โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่ว

 ใหแ้กล่กูจา้งประจ าตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ ())  

8 วนั ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั           

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับ ำเหน็จพเิศษรำยเดอืนลูกจำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้สงักดั) 

- 

2) 

 

ใบรบัรองของแพทยท์ีท่ำงรำชกำรรบัรอง 

วำ่ไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด ้

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  
จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนลกูจา้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอลงรำยกำรสญัชำตไิทยในทะเบยีนบำ้น             

ตำมมำตรำ 23 แหง่พระรำชบญัญตัสิญัชำต ิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คณุสมบัต ิ

บคุคลทีจ่ะยืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทยมอีายตุัง้แต ่15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป กรณีอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใหบ้ดิา มารดา 

หรอืผูป้กครองยืน่ค าขอแทน สามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ 

1. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่14 กมุภาพันธ ์2515 

โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวหรอืไดรั้บผ่อนผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพเิศ
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ษ หรอื เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

2. เป็นกลุม่บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยตัง้แตว่นัที ่14 ธันวาคม 2515 ถงึวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2535 

โดยมพี่อและแมเ่ป็นคนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราว 

หรอืไดรั้บผ่อนผันใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นกรณีพเิศษ หรอื เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

3.กลุม่บตุรของบคุคลกลุม่ที ่1 หรอืกลุม่ที ่2 ทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่28กมุภาพันธ ์2551 

บคุคลกลุม่นี้ตอ้งมพี่อหรอืแมค่นใดคนหนึง่หรอืทัง้สองคนเป็นผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยและถูกถอนสญัชาตติาม 

ปว.337 จงึเป็นสาเหตทุ าใหผู้ท้ ีเ่ป็นบตุรไมไ่ดรั้บสญัชาตไิทย 

 

เงือ่นไข 

1)เป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนัโดยมหีลกัฐานการทะเบยีนราษฎร 

2) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีหรอืท าคณุประโยชนใ์หแ้กส่งัคม หรอืประเทศไทย 

หมายเหตุ 

1) 

กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้ห

นา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนิ

นการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้

ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบ

กพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับตัง้แตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แหง่ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั                   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 132 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ผูย้ืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทย 

ตามแบบค าขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้นตาม ม.23 
พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐาน 

2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
และการมชีือ่และรายการบคุคลฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั            
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
สอบสวนผูย้ืน่ค าขอและพยานบคุคลผูน่้าเชือ่ถอื 

เพือ่ใหก้ารรับรองคณุสมบตัติามกฎหมายของผูย้ืน่ค าขอ 
รวบรวมเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มความเห็นเสนอใหน้าย

อ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) พจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

89 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต (แลว้แตก่รณี) 

พจิารณาอนุมัตหิรอืไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 
-กรณีทีม่คี าสัง่อนุญาต 

นายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีนกลางตรวจสอบ 
เพือ่ก าหนดเลขประจ าตัวประชาชน 

5 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั                
จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเป็นหนังสอื 
-กรณีทีม่คี าสัง่ไม่อนุญาต ใหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 

(หมายเหต:ุ -)  

 

5) กำรพจิำรณำ 

ส านักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร 

ผลการพจิารณาอนุมัตขิองนายอ าเภอ/ผูอ้ านวยการเขต 
และด าเนนิการก าหนดเลขประจ าตวัประชาชนใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               
จังหวดันครราชสมีา 

 

6) กำรพจิำรณำ 
- ส านักทะเบยีนกลาง 

แจง้ผลการก าหนดเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ผูย้ืน่ค าขอ 

เพือ่เพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               
จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

สตูบิตัร หรอื หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ (ท.ร.20/1) หรอื 

หนงัสอืรบัรองสถำนทีเ่กดิของผูข้อลงรำยกำรสญัชำตไิทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้น (ท.ร.14หรอืท.ร.13) ทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 

ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรอื ท.ร.38 ข) 
หรอืทะเบยีนประวตัปิระเภทตำ่ง ๆ 

ในกรณีทีเ่คยไดร้บักำรจดัท ำทะเบยีนประวตั ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลกัฐำนแสดงวำ่พอ่หรอืแมเ่ป็นผูเ้กดิในประเทศไทย 

(กรณีผูย้ ืน่ค ำขอ เกดิระหวำ่ง 26 กมุภำพนัธ ์2535- ถงึวนัที ่27 

กมุภำพนัธ ์2551 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถำ่ยขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 1 รูป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว    (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

7) 
 

เอกสำรทีห่นว่ยงำนหรอืองคก์รตำ่งๆ 
ออกใหเ้พือ่รบัรองควำมประพฤตหิรอืกำรท ำคุณประโยชนใ์หก้บัสงั

คม (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำนทีใ่ห้

กำรรบัรองบุคคล 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร 044-492334 www.chockchai.go.th / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร 1567 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้น ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบัญญัตสิญัชาต ิ(ฉบับที ่4) 

พ.ศ.2551 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเลขทีบ่ำ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีส่รา้งบา้นเสร็จ 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
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สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั              

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั                

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบรบัแจง้เกีย่วกบับำ้น (ท.ร. 9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

3) 

 

เอกสำรกำรเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมทีด่นิ 

4) 
 

เอกสำรกำรขออนุญำตกอ่สรำ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำ
คำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเลขทีบ่ำ้น กรณีทะเบยีนบำ้นช ัว่ครำว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับตัง้แตส่รา้งบา้นเสร็จ 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้
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การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  
ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-

492334  www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบรบัแจง้เกีย่วกบับำ้น (ท.ร. 9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

3) 

 

เอกสำรกำรเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมทีด่นิ 

4) 
 

เอกสำรกำรขออนุญำตกอ่สรำ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำ
คำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอหนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ตำมมำตรำ 20/1 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่ผูร้อ้ง หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60วนั 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั            

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

 

ล ำดบั  ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยานบคุคล 

พยานแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกับบดิา มารดา 

สญัชาตขิองบดิามารดา ถงึสถานทีเ่กดิ 
จ านวนพีน่อ้งร่วมบดิามารดา และทอียู่ปัจจุบนั 

และรวบรวมหลักฐานทัง้หมดพรอ้มความเห็น 
เสนอใหน้ายอ าเภอพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายอ าเภอ พจิารณาพยานหลักฐาน 

แลว้แจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีน
ทอ้งถิน่ทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

9 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณาด าเนนิการ 

และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

รูปถำ่ย 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น หรอืส ำเนำทะเบยีนประวตั ิเช่น ท.ร.38 , ท.ร. 

38/1 , ท.ร.38 ก หรอื ท.ร.38 ข 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่เกดิในรำชอำณำจกัร (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เชน่ หลักฐานลงบัญชทีหารกองเกนิ , 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ใบส าคญัประจ าถิน่ทีอ่ยู ่หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว เป็นตน้) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 

 

 

 

 

 

36.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอหนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำร 

พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 

ตารางเมตร และมใิชเ่ป็นการขายของในตลาด ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ เพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ 

ทัง้นีผู้ข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ สามารถด าเนนิกจิการไดท้นัทหีลังจากยืน่ค าขอ 

โดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ณ 

กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต 
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และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

 หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชา

ชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 
30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ยืน่ค าขอแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่า
ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีอ่อกใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

    กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอแจง้แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการ 
หากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ 

ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานยื่
นเพิม่เตมิภายใน 7 วนันับ  แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

โดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) - 
ออกหนังสอืรับรองการแจง้/การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 

     1. กรณีออกหนังสอืรับรองการแจง้ 

         มหีนังสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ 
เพือ่มารับหนังสอืรับรองการแจง้ 

     2. กรณีการแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
         แจง้ค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้สดุแกผู่แ้จง้ทราบ 

พรอ้มแจง้สทิธกิารอทุธรณ์ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

5) ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่ออกหนังสอืรับรอง 
การแจง้)   แจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอแจง้มาช าระคา่ธรรมเนยีมตาม 

อตัราและระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีไ่มเ่กนิ 
200 ตารางเมตร)  

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆ 

ตำมทีร่ำชกำรสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมหนังสอืรับการแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถ

านทีส่ะสมอาหาร 
พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเ่กนิ 1,000 บาทตอ่ปี  

 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตกอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ้ ใดจะกอ่สรา้งอาคารต ้ องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ 

โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุล

ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเ

วลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั 

แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา 

หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1                

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                                    

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

1 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขออ

นุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

2 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั            
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต

ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั
งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

7 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั  
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ
บอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

(น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

35 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

  

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 

พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้  

กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้
ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 
หรอืใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุ

หรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) 
พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ตดิอำกรแสตมป์ ๓๐ บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอ

บอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ 

(กรณีกอ่สรำ้งอำคำรชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น                

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ทีม่ลีำยมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของสถำปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง แผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำร 
ชือ่อำคำร สถำนทีก่อ่สรำ้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำมทุกแผน่  (กรณีอำคำรสำธำรณะ 
อำคำรพเิศษ 

อำคำรทีก่อ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ 

กรณีอำคำรบำงประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำ
คำรสำมำรถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้

ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรบัน ำ้หนกั ควำมตำ้นทำน 
ควำมคงทนของอำคำร 

และพืน้ดนิทีร่องรบัอำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ดนิไหว  พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณ 
กำรออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

13) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอื คำ่ fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำต 

ลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก 

ไมน่อ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
หรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟจำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอ

บกำรขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้

งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี  
สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร 
ตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบประปำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา                                    
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1567 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

38.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเคลือ่นยำ้ยอำคำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารต ้ องได รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท องถิน่ 

โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุล
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ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเ

วลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั 

แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา 

หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1             
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา               

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง             
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญา

ต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง             
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต
ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง            

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั            

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ
บอนุญาต (อ.1) 

และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง          

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

ค ำขออนุญำตเคลือ่นยำ้ยอำคำร (แบบ ข. 2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส. 3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 
พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้  

กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้
ของทีด่นิใหเ้คลือ่นยำ้ยอำคำรไปไวใ้นทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 
30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ 

(กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทน
นติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ 

(กรณีนติบิุคคลเป็นเจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ 
(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง พรอ้มลงลำยมอืชือ่ 
เลขทะเบยีนของวศิวกรผูอ้อกแบบ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) 
(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ–  

- 

13) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา                                    

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตดดัแปลง หรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถ 

และทำงเขำ้ - ออกของรถ เพือ่กำรอืน่ตำมมำตรำ 34 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ห ามมใิห เจ าของหรอืผู ครอบครองอาคารทีต่ องมพีืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร างขึน้เพือ่ใช เป นทีจ่อดรถ 

ทีก่ลบัรถและทางเข าออกของรถตามทีร่ะบไุว ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลง 
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หรอืใช หรอืยนิยอมให บคุคลอืน่ดดัแปลงหรอืใช ทีจ่อดรถ ทีก่ลับรถและทางเข าออกของรถนัน้เพือ่การอืน่ 

ทัง้นีไ้ม ว าทัง้หมดหรอืบางส วน เว นแต จะได รับ ใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ 

 

  ขอ้หา้มตามวรรคหนึง่ให ถอืว าเป นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย นัน้โดยตรงตราบทีอ่าคารนัน้ยังมอียู  

ทัง้นีไ้ม ว าจะมกีารโอนทีจ่อดรถ ทีก่ลับรถและทางเข าออกของรถนัน้ต อไปยังบคุคลอืน่หรอืไม ก็ตาม 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1            
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                        

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขออนุญาตดดัแปลง พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง            
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญา

ต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง                 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต

ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง                 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ
บอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

(น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง             

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา)  

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

ค ำขออนุญำตดดัแปลง หรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ 

และทำงเขำ้ออกของรถ เพือ่กำรอืน่ (แบบ ข. 4) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส. 3 หรอื ส.ค.1 
ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุ

กหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิทีใ่หใ้ชเ้ป็นทีจ่อดรถ 
(กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ 
(กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงน
ำมแทน    นติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ 

(กรณีนติบิุคคลเป็นเจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของผูอ้อกแ

บบ            และค ำนวณ 

(กรณีเป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุของผูอ้

อกแบบ สถำปัตยกรรม 
(กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) 
(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ– 

  

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง 

พรอ้มลงลำยมอืชือ่เลขทะเบยีนของวศิวกรผูอ้อกแบบ 
(กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

14) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร หรอืดดัแปลงอำคำร 

หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร หรอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา  
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตดดัแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะดัดแปลงอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ 

โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุล

ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเ

วลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั 
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แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา 

หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1              

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา               
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ความประสงคด์ดัแปลงอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง              

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญา
ต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง                   

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต
ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง               

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ

บอนุญาต   (อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง              
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร  (แบบ ข. 1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรเดมิทีไ่ดร้บัอนุญำต หรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 
พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้  

กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้
ของทีด่นิ           ใหก้อ่สรำ้งอำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 
หรอืใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุ

หรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) 

พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอ

บอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ 
(กรณีกอ่สรำ้งอำคำรชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น                
ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ทีม่ลีำยมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของสถำปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง แผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำร 
ชือ่อำคำร สถำนทีก่อ่สรำ้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำมทุกแผน่          

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพเิศษ 
อำคำรทีก่อ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ 

กรณีอำคำรบำงประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำ
คำรสำมำรถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้

ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรบัน ำ้หนกั ควำมตำ้นทำน 
ควำมคงทนของอำคำร 

และพืน้ดนิทีร่องรบัอำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่

ดนิไหว พ.ศ. 2550 ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณ 
กำรออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

14) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอื คำ่ fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำต 

ลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก 

ไมน่อ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
หรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟจำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอ

บกำรขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้

งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี 

สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร 
ตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกรผู ้
ออกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบประปำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                           
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

41.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตท ำกำรโฆษณำโดยใชเ้ครือ่งขยำยเสยีง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูท้ีจ่ะท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงดว้ยก าลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรับอนุญาตตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่น 

เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้จงึท าการโฆษณาได ้โดยใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้กผู่ข้อรับอนุญาต 

และใหม้อี านาจก าหนดเงือ่นไขลงในใบอนุญาตวา่ดว้ยเวลา สถานที ่

และเครือ่งอปุกรณ์ขยายเสยีงและผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดนัน้ 

โดยหา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สยีงโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงในระยะใกลก้วา่ 100 เมตร จากโรงพยาบาล 

วดัหรอืสถานทีบ่ าเพ็ญศาสนกจิ และทางแยกทีม่กีารสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกต ิ

และหา้มใชเ้สยีงโฆษณาในระยะใกลก้วา่ 100 เมตร จากบรเิวณโรงเรยีนระหวา่งท าการสอน 

ศาลสถติยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพจิารณา ผูย้ืน่ค าขอใบอนุญาตจิะตอ้งยืน่ค ารอ้งตามแบบ ฆ.ษ. 1 

ตอ่เจา้พนักงานต ารวจเจา้ของทอ้งทีก่อ่นมาด าเนนิการ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองคลงั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1               
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา                   

โทรศพัท ์044 – 492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 ชัว่โมง 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพือ่ใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟนประสง
คจ์ะใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน 

มายืน่ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบค ารอ้งและเอกสารประกอบค าข
อ 

(หมายเหต:ุ (ทีท่ าการปกครองอ าเภอเป็นผูรั้บผดิชอบ))  

10 นาท ี กองคลงั             

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งเสนอความเห็นตามล าดบัชัน้จนถงึพนักงานเจา้

หนา้ทีผู่อ้อกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ทีท่ าการปกครองอ าเภอเป็นผูรั้บผดิชอบ))  

20 นาท ี กองคลงั                  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใช ้

เครือ่งขยายเสยีง ช าระคา่ธรรมเนยีม และรับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ทีท่ าการปกครองอ าเภอเป็นผูรั้บผดิชอบ))  

30 นาท ี กองคลงั              
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั            

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 

(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล)) 

- 

3) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย 
(กรณีผูป้ระกอบกำรไมส่ำมำรถมำยืน่ค ำขอดว้ยตนเอง) 

พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอ

บอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

4) 
 

แบบค ำรอ้งตำมแบบ ฆ.ษ.1 
ทีเ่จำ้พนกังำนต ำรวจเจำ้ของทอ้งทีแ่สดงควำมคดิเห็นแลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้กำรใชเ้ครือ่งขยำยเสยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) โฆษณำกจิกำรทีไ่มเ่ป็นไปในท ำนองกำรคำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

   
2) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรคำ้ (โฆษณำเคลือ่นที)่ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 
   

3) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรคำ้ (โฆษณำประจ ำที)่ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 75 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองคลงั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา                                    
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรตำมมำตรำ 33 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใช ้

อาคารดงักลา่วเพือ่กจิการควบคมุการใช ้

และกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้ าหรับกจิการหนึง่ 

หระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้ าหรับอกีกจิกรรมหนึง่ 

จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืไดแ้จง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบแลว้ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1             

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา              
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 25 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง              

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญา

ต 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั กองชา่ง             

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั              
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต

ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั
งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ ( 

))  

7 วนั กองชา่ง             
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ

บอนุญาต (อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (น.5) 

(หมายเหต:ุ -)  

12 วนั กองชา่ง                      

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร (แบบ ข. 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจำ้ของอำคำร - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 หรอืผูค้รอบครองอำคำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมจำกเจำ้ของอำคำร 

(กรณีผูค้รอบครองอำคำรเป็นผูข้ออนุญำต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 

(เฉพำะกรณีทีอ่ำคำรทีข่ออนุญำตเปลีย่นกำรใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรื
อไดร้บัใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรมำแลว้) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง พรอ้มลงลำยมอืชือ่ 

เลขทะเบยีนของวศิวกร ผูอ้อกแบบ 
(เฉพำะกรณีทีก่ำรเปลีย่นแปลงกำรใชอ้ำคำร 

ท ำใหม้กีำรเปลีย่นแปลงน ำ้หนกับรรทุกบนพืน้อำคำรมำกขึน้ 

กวำ่ทีไ่ดร้บัอนุญำตไวเ้ดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณ 

พรอ้มส ำเนำหรอืภำพถำ่ยใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกร
รมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำร 

มลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทเป็นวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา  
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

43.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขออนญุำตเปิดประกอบกจิกำรหลงักำรปรบัปรงุแกไ้ขโรงงำน 
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หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 เป็นโรงงานทีไ่ดรั้บค าสัง่ใหห้ยดุประกอบกจิการโรงงานทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นการชัว่คราว 

ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืวา่ไดป้รับปรุงแกไ้ขโรงงานหรอืปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งกอ่นหรอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลา 

 หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

        ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน 

จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแล ้

ว 

 

        ** 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้                                                                     

       **ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

   

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลโชคชยั 999              
หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสาธารณสขุและ                
สิง่แวดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิ ณ สถานประกอบกจิการ 

- 
กรณีพบวา่ปฏบิตัติามค าสัง่จะมคี าสัง่เป็นหนังสอือนุญาตใหเ้ปิด

ประกอบกจิการโรงงาน 
- กรณีพบวา่ไมป่ฏบิัตติามค าสัง่จะด าเนนิการตามกฎหมาย หรอื 

มคี าสัง่ปิดโรงงาน 

 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั               

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากปลดักระทรวงอตุสาหกรรมลงนามค าสัง่ 

และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณาในกรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเ

ขตกรุงเทพ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองสาธารณสขุ       
และสิง่แวดลอ้ม               

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั               
จังหวดันครราชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืจำกผูป้ระกอบกจิกำรแจง้ควำมประสงคจ์ะเปิดกำรประกอบ

กจิกำร มกีำรลงลำยมอืชือ่ผูร้บัใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

เอกสำรแสดงผลกำรปรบัปรงุแกไ้ขโรงงำนหรอืไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งต

ำมค ำส ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ มกีำรลงลำยมอืชือ่ผูร้บัใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 

และแจง้ผูข้อทรำบผลกำรพจิำรณำในกรณีทีเ่ป็นโรงงำนทีต่ ัง้ในเข

ตกรุงเทพ 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหน ้

า) 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง 
กรณีบคุคลตา่งดา้ว(ของผูแ้ทนนติบิคุคล)มกีารลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง 

กรณีบคุคลตา่งดา้ว(ของผูข้ออนุญาต)มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้
ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 

มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรและประทบัตรำบรษิทัโดยผูข้ออนุญำต
ทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูม้อบอ านาจ)) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

11) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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44.คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตรือ้ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตร ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร 

และอาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ ๒ เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

ซึง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใ

หผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเ

วลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั 

แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา 

หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999                        

หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา              
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง               

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญา

ต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง               

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต

ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั
งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง               

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ
บอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 

(น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง               

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั             

จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของผูอ้อกแ

บบข ัน้ตอน วธิกีำร 
และสิง่ป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในกำรรือ้ถอนอำคำร 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำด 
อยูใ่นประเภทเป็นวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 
พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้  

กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้

ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอนอำคำรในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 

หรอืใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุ
หรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) 

พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอ
บอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจบตัรประชำชน

และส ำเนำทะเบยีนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำ
นำจเจำ้ของอำคำร (กรณีเจำ้ของอำคำรเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ทีม่ลีำยมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของสถำปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญ ัต ิควบคุมอำคำร พ .ศ . 2522 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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45.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกำศ  

หรอืใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 

ก าหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ 

จะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บหนังสอือนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่

และตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนังสอือนุญาตดว้ย เวน้แต ่

เป็นการกระท าของราชการสว่นทอ้งถิน่ ราชการสว่นอืน่ หรอืรัฐวสิาหกจิหรอืของหน่วยงานทีม่อี านาจกระท าได ้

หรอืเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานทีซ่ ึง่ราชการสว่นทอ้งถิน่จัดไวเ้พือ่การนัน้ 

หรอืเป็นการโฆษณาในการเลอืกตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่รัฐ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

และการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืตน้ไม ้

เพือ่ใหท้ราบชือ่เจา้ของผูค้รอบครองอาคาร ชือ่อาคาร เลขทีอ่าคาร 

หรอืขอ้ความอืน่เกีย่วกับการเขา้ไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่กีารโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอืน่ๆ รวมอยูด่ว้ย 

จะตอ้งขออนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายนี้ดว้ยเชน่กนั 

 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืไดรั้บอนุญาตแตม่ไิดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในการรับอนุญาต 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจสัง่เป็นหนังสอืใหผู้โ้ฆษณาปลด รือ้ ถอน ขดู ลบ 

หรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพนัน้ภายในเวลาทีก่ าหนด 

และหากเป็นกรณีทีม่ขีอ้ความหรอืภาพทีม่ผีลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

หรอืลามกอนาจาร เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจปลด ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งขอ้ความ 

หรอืภาพนัน้ไดเ้องโดยคดิคา่ใชจ้า่ยจากผูโ้ฆษณาตามทีไ่ดใ้ชจ้า่ย 

ไปจรงิ 

 เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่จะอนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ 

หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1) 

ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

(2) มคี ารับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขดู ลบ 

หรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเมือ่หนังสอือนุญาตหมดอาย ุ

(3) ในกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาในเรือ่งใดตอ้งไดรั้บอนุมัตขิอ้ความ หรอืภาพทีใ่ชใ้นการโฆษณา 

หรอืจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายใด ตอ้งไดรั้บอนุมัตหิรอืไดป้ฏบิตัติามกฎหมายนัน้แลว้ อาท ิ

การขออนุญาตเลน่การพนัน การขออนุญาตเรีย่ไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิว้ เป็นตน้ 

(4) ในกรณีทีเ่ป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตัง้ป้ายโฆษณา ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีห่า้มตดิตัง้ป้ายโฆษณา ซึง่ไดแ้ก ่

บรเิวณคร่อมถนนหรอืทางสาธารณะ วงเวยีน อนุสาวรยี ์สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิขา้มเกาะกลางถนน 

สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ตน้ไม ้และเสาไฟฟ้าซึง่อยูใ่นทีส่าธารณะ เวน้แตเ่ป็นการตดิตัง้เพือ่พระราชพธิ ีรัฐพธิ ี

หรอืการตอ้นรับราชอาคนัตกุะหรอืแขกเมอืงของรัฐบาล 

 ในการอนุญาต เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่ตอ้งแสดงเขตทอ้งทีท่ีอ่นุญาตไวใ้นหนังสอือนุญาต 
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และตอ้งก าหนดอายขุองหนังสอือนุญาต ภายใตห้ลักเกณฑด์ังนี ้

(1) การโฆษณาทีเ่ป็นการคา้ ครัง้ละไมเ่กนิ 60 วนั 

(2) การโฆษณาทีไ่มเ่ป็นการคา้ ครัง้และไมเ่กนิ 30 วนั 

 เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้ 

ใหผู้รั้บอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่โดยแสดงเลขที ่

และวนั เดอืน ปี ทีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตลงในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิดว้ย 

 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนังสอือนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท 

 

หมายเหต ุ: 

 

      กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/

หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

      

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      กรณีมขีอ้ขัดขอ้งเกีย่วกบัการพจิารณาอนุญาตซึง่จะตอ้งมกีารแกไ้ขค ารอ้ง ขอ้ความ 

หรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิ หรอืพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายอืน่กอ่น 

จะแจง้เหตขุัดขอ้งหรอืเหตผุลทีไ่ม่สามารถออกหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วนั 

นับแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้ง แตจ่ะไมเ่กนิ 7 วนั 

 

      หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 

10 แหง่พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  
โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูย้ืน่ค าขอยืน่ค ารอ้งขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เสนอเรือ่งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ 
หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจอนุญาตไดพ้จิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาออกหนังสอือนุญาต 

5 วนั กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำรอ้งขออนุญำตโฆษณำ (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

แผนผงัแสดงเขตทีจ่ะปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกำศหรอืใบปลวิ 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

ตวัอยำ่งของแผน่ประกำศหรอืใบปลวิทีจ่ะโฆษณำ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ– 
  

- 

4) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูย้ ืน่ค ำรอ้ง 
พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา 

และยืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

5) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูข้ออนุญำต 
พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา 
แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทน พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา 

แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูย้ ืน่แทน 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา 
แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

8) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล 

ซึง่ผูม้อี ำนำจจดักำรแทนนติบิุคคลรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
และประทบัตรำนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 

และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

9) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนแสดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจจดักำรแทนนติบิุคคล 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และประทบัตรำนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 
และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

10) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจจดักำรแทนนติบิุคคล - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ผูย้ ืน่ค ำรอ้ง พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 

และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

11) 
 

ส ำเนำหลกัฐำนหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล 
ซึง่ผูม้อี ำนำจจดักำรแทนนติบิุคคลรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

และประทบัตรำนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 
และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน

) 

- 

12) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนแสดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจจดักำรแทนนติบิุคคล 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และประทบัตรำนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 
และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน

)  

- 

13) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจจดักำรแทนนติบิุคคล
ผูม้อบอ ำนำจ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 

และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน
) 

- 

14) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทน พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 
และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน

) 

- 

15) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ผูย้ ืน่ค ำรอ้งแทน พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล 

และผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน
) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ห น ั ง สื อ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้ ปิ ด  ทิ้ ง 

หรอืโปรยแผน่ประกำศหรอืใบปลวิเพือ่กำรโฆษณำทีเ่ป็นกำรคำ้  
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

   

2) ห น ั ง สื อ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้ ปิ ด  ทิ้ ง 

ห รือ โปรยแผ่ นประกำศหรือ ใบปลิว เพื่อ กำรโฆษณ ำอื่น ๆ 

ทีไ่มเ่ป็นกำรคำ้  
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190  

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ รส.1 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทน 

ก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร 

หรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดังกลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอื 

ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  
ต าบลโชคชยั  อ าโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา   

โทร 044-491800 โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

จังหวดัอืน่ ตดิตอ่ 

(1) ส านักงานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล  

(2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่ อบต.  

(3) เมอืงพัทยา  
โทรศพัท ์: 038-253154 

(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล

หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเ

ตรยีมใบส าคญัการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 

และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 
หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ

นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญับ

รเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ– 

 
 

  

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำต หรอื 
หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืใหเ้ชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ข

องลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ หรอื 
ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร 

หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำกตำ่งประเทศ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิัศน ์ ดวีดี ี

หรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิัลเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

10) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำนแส

ดงจ ำนวนเงนิทุน หรอื 
อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแ

หลง่ทีม่ำของเงนิทุนพรอ้มแสดงหลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน (ค าขอละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
   

2) คา่ธรรมเนยีมคดัส าเนาเอกสาร (ชดุละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร 044-491800 
โทรสาร 044-492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

47.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหำ้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

(หำ้งหุน้สว่นสำมญันติบิคุคลและหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั) บรษิทัจ ำกดั 

และบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

ทีป่ระกอบพำณิชยกจิชนดิทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนพำณชิย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทน 

ก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีน  

และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอื 

ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 
044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

จังหวดัอืน่ ตดิตอ่ 

(1) ส านักงานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่เทศบาล  

(2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิตอ่ อบต.  

(3) เมอืงพัทยา  

โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเทศบาล

หรอือบต.หรอืเมอืงพัทยาใหไ้ปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมอืงพัทยา
นัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  
  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี
ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีร่ะ
บุวตัถปุระสงคต์ำมทีข่อจดทะเบยีน 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบยีน 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีน 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

(ตน้ฉบบั) 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 
และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น
หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ
นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญับ

รเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ– 

- 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำต หรอื 
หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืใหเ้ชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ข

องลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ หรอื 
ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร 

หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำกตำ่งประเทศ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิัศน ์ ดวีดี ี

หรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิัลเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

11) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำนแส

ดงจ ำนวนเงนิทุน หรอื 
อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแ

หลง่ทีม่ำของเงนิทุนพรอ้มแสดงหลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

12) 

 

หลกัฐำนหรอืหนงัสอืชีแ้จงกำรประกอบอำชพีหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำ

กดัควำมรบัผดิ หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 

แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

   
2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำรชุดละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

48.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั 

คณะบคุคล  

และกจิกำรรว่มคำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทน   

ก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบการพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีน  

และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอื 
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ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 
044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี
ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืหรอืสญัญำจดัต ัง้หำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืคณะบุคคลหรอืกจิ

กำรรว่มคำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

5) 
 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น

หรอืผูข้อเลขทีบ่ำ้น 

หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 
หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ

นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญแ่ละสถำนทีส่ ำคญับรเิวณใกลเ้

คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำต หรอื 
หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืใหเ้ชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ข

องลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ หรอื 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร 
หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำกตำ่งประเทศ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 
แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิัศน ์ ดวีดี ี

หรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิัลเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 
  

- 

11) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำนแส

ดงจ ำนวนเงนิทุน หรอื 
อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแ

หลง่ทีม่ำของเงนิทุนพรอ้มแสดงหลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

- 

12) 
 

หลกัฐำนหรอืหนงัสอืชีแ้จงกำรประกอบอำชพีหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำ
กดัควำมรบัผดิ หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 

แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ดว้ยอญัมณี) 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองรำยกำรจดทะเบยีนของหำ้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

(หำ้งหุน้สว่นสำมญันติบิุคคล หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั 
หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีเป็นกจิการร่วมคา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

   
2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำรชุดละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เปลีย่นแปลงรำยกำร 

จดทะเบยีน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็น 

นติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้ง 

ยืน่ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ  

(มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทน 

ก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 
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4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอื 

ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   
โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี
ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการในประเทศ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการในประเทศ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

ส ำเนำหนงัสอืแตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบด ำเนนิกจิกำรในประเทศ 
กรณีนติบิุคคลตำ่งประเทศขอเปลีย่นแปลงผูจ้ดักำรสำขำในประเท

ศไทย พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรเปลีย่นชือ่ตวัและหรอืชือ่สกุล (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

7) 

 

(ตน้ฉบบั) 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 
และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

8) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น
หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ
นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

9) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญแ่ละสถำนทีส่ ำคญับรเิว

ณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

  

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
   

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เปลีย่นแปลงรำยกำร 

จดทะเบยีน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ 

ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ     (มาตรา 13) 

 

2. 
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ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได  ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดังกลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   

โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี
ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

(ตน้ฉบบั) 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่
โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 

และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น

หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 
หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ

นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญับ
รเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

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

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
   

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 



164 
 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์

(เปลีย่นแปลงรำยกำรจดทะเบยีน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหำ้งหุน้สว่นจดทะเบยีน (หำ้งหุน้สว่นสำมญันติบิคุคล 

และหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั) บรษิทัจ ำกดั และบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ 

ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ   

(มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทน 

ก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   
โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 
/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)   

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีร่ะ

บุวตัถปุระสงคต์ำมทีข่อจดทะเบยีน 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบยีน 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีน 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

(ตน้ฉบบั) 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 
และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น
หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ
นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญับ

รเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 
  

- 

10) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

11) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำต หรอื 

หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืใหเ้ชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ข
องลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ หรอื 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร 

หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำกตำ่งประเทศ 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง/1 ฉบบั เอกสำรเพิม่เตมิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิัศน ์ ดวีดี ี
หรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิัลเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

12) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำนแส
ดงจ ำนวนเงนิทุน หรอื 

อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแ

หลง่ทีม่ำของเงนิทุนพรอ้มแสดงหลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

- 

13) 

 

หลกัฐำนหรอืหนงัสอืชีแ้จงกำรประกอบอำชพีหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำ

กดัควำมรบัผดิ หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 
แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั
ดว้ยอญัมณี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

   
2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 

52.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เปลีย่นแปลงรำยกำร 

จดทะเบยีน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็น 
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หำ้งหุน้สว่นสำมญั คณะบคุคล และกจิกำรรว่มคำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการใดๆ 

ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวจ้ะตอ้งยืน่ค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั 

นับตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายการนัน้ๆ   

(มาตรา 13) 

 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทน 

ก็ได ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   
โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์
หผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของหุน้สว่นผูจั้ดการ 

พรอ้มลงนามส าเนารับรองถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจั้ดการ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

สญัญำหรอืขอ้ตกลงแกไ้ขของหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรอืคณะบุคคล 

หรอืกจิกำรรว่มคำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

(ตน้ฉบบั) 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 
และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านักงานแหง่ใหญ่) 

- 

7) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น
หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ
นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น) 

- 

8) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญับ

รเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมคร ัง้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
   

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 
044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
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53.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เลกิประกอบพำณิชยกจิ) ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ 

หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 

วนั นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร 

ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้

โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจดทะเบยีนเลกิ 

พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไม่สามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ 

ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

 

3. 

ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แท

นก็ได ้

 

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

5. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  
ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   

โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 
/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์
หผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บผดิชอบด าเนนิการในประเทศ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืรบัฝำกบญัชแีละเอกสำรประกอบกำรลงบญัช ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

ส ำเนำเอกสำรกำรส ัง่เลกิประกอบกจิกำรในประเทศ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

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

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
   

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
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54.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เลกิประกอบพำณิชยกจิ)  

ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ 

หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 

วนั นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร 

ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้

โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจดทะเบยีนเลกิ 

พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไม่สามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ 

ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

 

3. 

ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แท

นก็ได ้

 

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

5. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  
ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   

โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูป้ระกอบพาณชิยกจิหรอืทายาททีย่ืน่ค าขอแท
น พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

ส ำเนำใบมรณบตัรของผูป้ระกอบพำณิชยกจิ (กรณีถงึแกก่รรม) 

โดยใหท้ำยำททีย่ ืน่ค ำขอเป็นผูล้งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผูล้งชือ่แทนผูป้ระกอบ

พำณชิยกจิซึง่ถงึแกก่รรม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
   

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 
044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th  รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
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55.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เลกิประกอบพำณิชยกจิ)  

ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหำ้งหุน้สว่น 

จดทะเบยีน (หำ้งหุน้สว่นสำมญันติบิคุคลและหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั) บรษิทัจ ำกดัและ          

บรษิทัมหำชนจ ำกดั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ 

หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 

วนั นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ  

ตาย สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร ยืน่ขอจดทะเบยีน 

เลกิประกอบพาณิชยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้

โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจดทะเบยีนเลกิ 

พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไม่สามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ 

ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

 

3. 

ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แท

นก็ได ้

 

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

5. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   
โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 

/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์
หผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเลกิของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อจดทะเบยีน 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อจดทะเบยีน 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (คร ัง้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

   
2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 

044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
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56.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(เลกิประกอบพำณิชยกจิ)  

ตำม พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั 

คณะบคุคล และกจิกำรรว่มคำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิซึง่จดทะเบยีนพาณชิยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกจิทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานทีเ่รยีกหอ้งคนืเพราะหมดสญัญาเชา่ 

หรอืเลกิหา้งหุน้สว่นบรษัิท ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในก าหนด 30 

วนั นับตัง้แตว่นัเลกิประกอบพาณชิยกจิ  (มาตรา 13) 

 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมเีหตขุดัขอ้งไม่สามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิดว้ยตนเอง เชน่ วกิลจรติ ตาย 

สาบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เชน่ สาม ีภรยิา บดิา มารดา หรอืบตุร 

ยืน่ขอจดทะเบยีนเลกิประกอบพาณชิยกจิแทนผูป้ระกอบพาณชิยกจินัน้ได ้

โดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในค าขอจดทะเบยีนเลกิ 

พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานการทีผู่ป้ระกอบพาณชิยกจิไม่สามารถมายืน่ค าขอจดทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ 

ใบมรณบตัร ค าสัง่ศาล เป็นตน้ 

 

3. 

ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนเลกิประกอบพาณิชยกจิไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่แท

นก็ได ้

 

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

5. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที่ตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 
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และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  
ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190   

โทร 044-491800  โทรสาร 044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 
/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์

หผู้ย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาบตัรประจ าตวัของหุน้สว่นผูจั้ดการ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์(ฉบบัจรงิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

ส ำเนำสญัญำหรอืขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 
ใหเ้ลกิหำ้งหุน้สว่น คณะบุคคล หรอืกจิกำรรว่มคำ้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

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

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
   

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

   
 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190  โทร 
044-491800  โทรสาร 044-492073  www.chockchai.go.th รอ้งเรยีน ณ ชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)   
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
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57.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำม 

พ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ข ึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

 

2. 

ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได  ้

 

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการ เป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีน 

และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีน 

 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ที ่

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800  
โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นาท ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 
/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคญัการจดทะเบี

ยน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิยใ์
หผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(ส าเนาบตัรประจ าตัวของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการในประเทศ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผดิชอบในการประกอบกจิการในประเทศ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญ ่

โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำม 

และใหม้พียำนลงชือ่รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น

หรอืผูข้อเลขทีบ่ำ้น 
หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใัหค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่ 

หรอืเอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำมยิ
นยอม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญแ่ละสถำนทีส่ ำคญับรเิวณใกลเ้

คยีงโดยสงัเขป พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคล 

ซึง่มรีำยกำรเกีย่วกบัชือ่ วตัถทุ ีป่ระสงค ์ทนุ ทีต่ ัง้ส ำนกังำน 
รำยชือ่กรรมกำร และอ ำนำจกรรมกำร 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเป็นเอกสารทีท่ าขึน้ในตา่งประเทศ 
จะตอ้งมคี ารับรองของโนตารพัีบลคิหรอืบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนั้

นๆ 

ตัง้ใหเ้ป็นผูม้อี านาจรับรองเอกสารพรอ้มดว้ยค ารับรองของเจา้หนา้ทีก่งสุ
ลหรอืสถานทตูไทย) 

- 

8) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบด ำเนนิกจิกำรในประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเป็นเอกสารทีท่ าขึน้ในตา่งประเทศ 
จะตอ้งมคี ารับรองของโนตารพัีบลคิหรอืบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนั้

นๆ 
ตัง้ใหเ้ป็นผูม้อี านาจรับรองเอกสารพรอ้มดว้ยค ารับรองของเจา้หนา้ทีก่งสุ

ลหรอืสถานทตูไทย) 

- 

9) 
 

ใบอนุญำตท ำงำนของผูร้บัผดิชอบด ำเนนิกจิกำรในประเทศไทย 
(กรณีเป็นบุคคลตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ–  

- 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบธุรกจิของคนตำ่งดำ้ว 
หรอืหนงัสอืรบัรองกำรใชส้ทิธติำมสนธสิญัญำ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

13) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำต หรอื 
หนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืใหเ้ชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ข

องลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่ หรอื 
ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกร 

หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำกตำ่งประเทศ 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขาย หรอืใหเ้ชา่ แผน่ซดี ี 

แถบบนัทกึ วดีทิศัน ์แผน่วดีทิัศน ์ ดวีดี ี
หรอืแผน่วดีทีศันร์ะบบดจิทิัลเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการบนัเทงิ) 

- 

14) 

 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำนแส

ดงจ ำนวนเงนิทุน หรอื 
อำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแ

หลง่ทีม่ำของเงนิทุนพรอ้มแสดงหลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

15) 

 

หลกัฐำนหรอืหนงัสอืชีแ้จงกำรประกอบอำชพีหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำ

กดัควำมรบัผดิ หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของหำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 

แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอืเครือ่งประดับซึง่ประดบั

ดว้ยอญัมณี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

   
2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำรชุดละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 
   

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   

โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจ ำหนำ่ยชือ่และรำยกำรบคุคลออกจำกทะเบยีนบำ้น 

กรณีคนสญัชำตไิทยหรอืคนตำ่งดำ้วทีม่ใีบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้วตำยในตำ่งประเ

ทศ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั 999  หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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โทร.044-491800 
044 - 492334 โทรสาร.044-492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 
และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนคนตำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

หลกัฐำนกำรตำยทีอ่อกโดยรฐับำลของประเทศทีม่กีำรตำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แปลและรับรองความถกูตอ้งจากกระทรวงการตา่งประเทศ)  

- 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของเจำ้บำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร. 14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีม่ชี ือ่คนตาย) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

5) 
 

หนงัสอืมอบหมำยและบตัรประจ ำตวัประชำชนผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบหมาย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน  โทรศพัท ์044 - 492334 หรอื ศนูยด์ ารงธรรม อ าเภอ ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800 

โทรสาร.044-492073 www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจ ำหนำ่ยชือ่และรำยกำรบคุคลออกจำกทะเบยีนบำ้น 

กรณีมชีือ่และรำยกำรบคุคลในทะเบยีนบำ้นมำกกวำ่ 1 แหง่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้นหรอืผูท้ีเ่จา้บา้นมอบอ านาจหรอืบคุคลทีม่ชี ือ่ซ ้า 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนเจา้บา้น หรอืคนทีม่ชี ือ่ซ ้า 
โดยใหย้นืยันใหแ้น่นอนเพยีงแหง่เดยีว โดยรวบรวมหลักฐาน 

เพือ่เสนอนายทะเบยีนพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ฉบับเจา้บา้นทีม่รีายการบคุคลซ ้ากนั 

) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผ ู้ แูจง้หรอืของเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
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60.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจ ำหนำ่ยชือ่และรำยกำรบคุคลออกจำกทะเบยีนบำ้น 

เมือ่ปรำกฏวำ่บคุคลในทะเบยีนบำ้นไดต้ำยไปแลว้ 

แตย่งัไมไ่ดจ้ ำหนำ่ยชือ่และรำยกำรบคุคล 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ฉบับเจา้บา้นทีป่รากฎชือ่คนตาย) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของเจา้บา้น)  

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

หนงัสอืมอบหมำยและบตัรประจ ำตวัผูม้อบหมำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบหมาย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
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61.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจ ำหนำ่ยชือ่และรำยกำรบคุคลออกจำกทะเบยีนบำ้น 

เมือ่มคี ำส ัง่ศำลใหผู้ใ้ดเป็นคนสำบสญู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ทีบ่คุคลนัน้มชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น))  
ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

5 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 

และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ฉบับเจา้บา้นทีป่รากฎชือ่คนสาบสญู) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนเจำ้บำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำค ำส ัง่ศำล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบหมำย พรอ้มบตัรประจ ำตวัผูม้อบหมำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
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62.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กรณีมอีบุตัเิหตใุนโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กรณีมอีบุัตเิหตใุนโรงงานเนือ่งจากโรงงานหรอืเครือ่งจักรของโรงงานไมว่า่จะเป็นกรณีของโรงงานจ าพวกใด 

 

12.1 กรณีเป็นเหตใุหบ้คุคลถงึแกค่วามตาย เจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บ ซึง่ภายหลงั 72 

ชัว่โมงแลว้ยังไมส่ามารถท างานได ้ใหแ้จง้ภาย 3 วนันับแตว่ันตาย หรอืวนัครบก าหนด 72 ชัว่โมง 

 

12.2 เป็นเหตใุหโ้รงงานตอ้งหยดุด าเนนิงานเกนิกวา่ 7 วนั 

ใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงานแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายใน 10 วนันับแตว่นัเกดิอบุตัเิหตุ 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลา           ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน 

จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแล ้

ว 

 

       ** 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลต าบลโชคชยั 999  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามราย
การเอกสารหลกัฐานประกอบ (ขอ้ 14) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
ตรวจสอบโรงงานและเครือ่งจักร 

พรอ้มทัง้จะพจิารณาสัง่การตามมาตรา 37 หรอืมาตรา 39 

แลว้แตก่รณี 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ในกรณีทีต่อ้งสัง่การปรับปรุงแกไ้ขตามมาตรา 37 

หรอืสัง่หยดุประกอบกจิการโรงงานทัง้หมดหรอืบางสว่น 

เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ตามมาตรา 39 แหง่ พ.ร.บ. โรงงาน 
2535 พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงนามค าสัง่  

และแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานทราบผลการพจิารณา(กรณีทีเ่
ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตกรุงเทพฯ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้/แบบฟอรม์ใบแจง้ท ัว่ไป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืผูป้ระกอบการโรงงาน 
หรอืแบบฟอรม์ตามทีห่น่วยงานก าหนด) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เกนิ 3 เดอืน 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาต 

ทกุหนา้) 

- 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูแ้ทนนติบิคุคล 

มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิท 
โดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูข้ออนุญาต 

มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

 หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 
มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง ของผูรั้บมอบอ านาจ 

(กรณีบคุคลตา่งดา้ว)) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์การแจง้ทัว่ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
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63.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได  

โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท องถิน่ตามมาตรา 39ทว ิเมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้ แลว้ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภ

ายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ 

ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการ 

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 

120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การกอ่สรา้งอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การกอ่สรา้งอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทว ิ

ไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิี ้กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตนิี ้

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทว ิทราบโดยเร็ว 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1   

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้กอ่สรา้งอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนยีม และรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต
ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้

ยืน่แจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบกำรแจง้กอ่สรำ้งอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด 
และกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 
พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้  

กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่ ิ

น           ใหก้อ่สรำ้งอำคำรในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 

หรอืใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุ
หรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) 

พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

6) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอ

บอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ 

(กรณีกอ่สรำ้งอำคำรชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถำปนกิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้

งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี 
สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ทีม่ลีำยมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของสถำปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 

(พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง แผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำร 

ชือ่อำคำร สถำนทีก่อ่สรำ้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่
ของวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำมทุกแผน่          

(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพเิศษ 
อำคำรทีก่อ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ 

กรณีอำคำรบำงประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำ

คำรสำมำรถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้
ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรบัน ำ้หนกั ควำมตำ้นทำน 

ควำมคงทนของอำคำร 
และพืน้ดนิทีร่องรบัอำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่

ดนิไหว พ.ศ. 2550 ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณ 
กำรออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

15) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอื คำ่ fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่

รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำต 
ลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก 

ไมน่อ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
หรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟจำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอ

บกำรขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร 
ตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

 
 

  

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกรผู ้

ออกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 
(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบประปำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  โทรศพัท ์044 -
491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

64.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอท ำหนำ้ทีเ่ป็นเจำ้บำ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูร้อ้ง ไดแ้กผู่ม้ชี ือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้น ซึง่รายการในชอ่งสถานะภาพมไิดร้ะบวุา่เป็นเจา้บา้น 

แตม่คีวามประสงคจ์ะท าหนา้ทีเ่ป็นเจา้บา้น 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1)กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
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(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการยืน่ประกอบการพจิารณาในเบื้

องตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีน พจิารณารับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร. 14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีผ่ ู้ รูอ้งประสงคจ์ะขอลงรายการเป็นเจา้บา้น) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
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65.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.การขดุดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้น ดงันี้ 

         

1.1การด าเนนิการขดุดนินัน้จะตอ้งเป็นการด าเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบัญญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั ไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

ในราชกจิจานุเบกษา 

              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ 

(ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2การด าเนนิการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงค ์

จะท าการขดุดนิโดยมคีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิ 3เมตร หรอืมพีืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตร 

หรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไ

มเ่ป็นการกระท าทีข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543    

     2. การพจิารณารับแจง้การขดุดนิ 

 เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนด เพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 

วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 
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7วนั นับแตว่นัทีม่กีารแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข 

ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผล 

กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 

3วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  

โทร.044-491800 โทรสาร 044-492073 
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การขดุดนิ 

ตามทีก่ าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มูล 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการขดุดนิ))  

1 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณา 

(กรณีถกูตอ้ง) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการขดุดนิ))  

5 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ 

และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการขดุดนิ))  

1 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีบคุคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีนติบิคุคล)) 

- 

3) 

 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรขุดดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 
พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ
(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอมของเจา้ของที่

ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้กำรขดุดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

รำยกำรค ำนวณ (วศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณ 
กำรขดุดนิทีม่คีวำมลกึจำกระดบัพืน้ดนิเกนิ ๓ เมตร 

หรอืพืน้ทีป่ำกบอ่ดนิเกนิ 10,000 ตำรำงเมตร 
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

สำขำวศิวกรรมโยธำไมต่ ำ่กวำ่ระดบัสำมญัวศิวกร 

กรณีกำรขดุดนิทีม่คีวำมลกึเกนิสงู 20 เมตร 
วศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวิ

ชำชพีวศิวกรรมควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

รำยละเอยีดกำรตดิต ัง้อุปกรณส์ ำหรบัวดักำรเคลือ่นตวัของดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีการขดุดนิลกึเกนิ 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ชือ่ผูค้วบคมุงำน (กรณีกำรขดุดนิลกึเกนิ 3 เมตร 
หรอืมพีืน้ทีป่ำกบอ่ดนิเกนิ 10,000 ตำรำงเมตร 

หรอืมคีวำมลกึหรอืมพีืน้ทีต่ำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ประกำศก ำหน

ดผูค้วบคมุงำนตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรร
มควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั ฉบบัละ 500 บำท 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมุท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800 
โทรสาร.044-492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได  

โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท องถิน่ตามมาตรา 39ทว ิเมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้ แลว้ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภ

ายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ 

ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการ 

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 

120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การเคลือ่นยา้ยอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การเคลือ่นยา้ยอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิ

ไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิี ้กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตนิี ้

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทว ิทราบโดยเร็ว 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
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(หมายเหต:ุ -)  
กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1   

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

แจง้เคลือ่นยา้ยอาคาร จ่ายคา่ธรรมเนยีม และรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต
ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้

ยืน่แจง้ทราบ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา)  

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบกำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำร ตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด 

กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 

พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ 
ทกุหนำ้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้

ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำคำรในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ 
(กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำม

แทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ 
(กรณีนติบิุคคลเป็นเจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง พรอ้มลงลำยมอืชือ่ 

เลขทะเบยีนของวศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ– 

  

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) 
(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  โทรศพัท ์044 -
491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได  

โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท องถิน่ตามมาตรา ๓๙ ทว ิเมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้ แลว้ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ ้นภ

ายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ 

ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา ๓๙ ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการ 

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน ๗ วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน ๑๒๐ 

วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิหรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การดัดแปลงอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การดัดแปลงอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิ

ไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิี ้กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตนิี ้

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

ทราบโดยเร็ว 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1   

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   
โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่แจง้ดดัแปลงอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนยีม และรับใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต
ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้

ยืน่แจง้ทราบ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบกำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด 
และกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตหรอืใบรบัแจง้กอ่สรำ้งอำคำรเดมิทีไ่ดร้บัอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

5) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 

พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้  
กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่ ิ

นใหก้อ่สรำ้งอำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 
หรอืใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุ

หรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) 
พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอ

บอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

9) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ 

(กรณีกอ่สรำ้งอำคำรชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถำปนกิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 
  

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้
งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบ

คมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

14) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ทีม่ลีำยมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่
ของสถำปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 

(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง แผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำร 
ชือ่อำคำร สถำนทีก่อ่สรำ้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่

ของวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำมทุกแผน่          
(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพเิศษ 

อำคำรทีก่อ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ 
กรณีอำคำรบำงประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำ

คำรสำมำรถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้

ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรบัน ำ้หนกั ควำมตำ้นทำน 
ควำมคงทนของอำคำร 

และพืน้ดนิทีร่องรบัอำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่
ดนิไหว พ.ศ. 2550 ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณ 

กำรออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 

 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอื คำ่ fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำต 

ลงนำม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 

 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก 

ไมน่อ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
หรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟจำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอ

บกำรขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

 

 
 

  

- 

18) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร 
ตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกรผู ้
ออกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 
(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

24) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

ของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  โทรศพัท ์044 -

491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.การถมดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้น ดงันี้ 

         

1.1การด าเนนิการถมดนินัน้จะตอ้งเป็นการด าเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบัญญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั ไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

ซึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
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              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ 

(ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2การด าเนนิการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 

แหง่พระราชบัญญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะท าการถมดนิโดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกวา่ระดับทีด่นิตา่

งเจา้ของทีอ่ยูข่า้งเคยีง และมพีืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตารางเมตร 

หรอืมพีืน้ทีเ่กนิกวา่ทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 

ซึง่การประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ 

     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 

 เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนด เพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 

7วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถู่กตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 

7วนั นับแตว่นัทีม่กีารแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข 

ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผล 

กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 

3วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999  หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  
โทร.044-491800 โทรสาร. 044-492073 

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน   

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การถมดนิ 

ตามทีก่ าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มูล 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณา 
(กรณีถกูตอ้ง) 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ 
และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรถมดนิ - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

4) 

 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขำ้งเคยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 

พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ
(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอมของเจา้ของที่

ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้กำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็นผนืเดยีวกนัเกนิ 

2,000 ตำรำงเมตร และมคีวำมสงูของเนนิดนิต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป 
วศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอ

บวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำ 

ไมต่ ำ่กวำ่ระดบัสำมญัวศิวกร กรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 
ตำรำงเมตรและมคีวำมสูงของเนนิดนิเกนิ 5 เมตร 

วศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอ
บวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำ ระดบัวุฒวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

ชือ่ผูค้วบคมุงำน 

(กรณีกำรถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็นผนืเดยีวกนัเกนิ 
2,000 ตำรำงเมตร และมคีวำมสงูของเนนิดนิต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป 

ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
สำขำวศิวกรรมโยธำ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ– 

  

- 

11) 

 

ชือ่และทีอ่ยูข่องผูแ้จง้กำรถมดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั ฉบบัละ 500 บำท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800 
โทรสาร. 044-492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ร ื้อ้ถอนบำ้น หรอืบำ้นถกูท ำลำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผ ู้ รูอ้ง คอื ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะแจง้การรืน้บา้น หรอืแจง้บา้นถกูท าลาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีม่กีารรือ้ถอน หรอืบา้นถกูท าลาย 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 
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หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  
อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ร ือ้ถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะรือ้ถอนอาคาร ทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตร 

ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร 

และอาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ 2เมตร 

โดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ ก็ได  โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท องถิน่ 

ตามมาตรา 39ทว ิเมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้แลว้ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภ

ายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ 



221 
 

ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการ 

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120วนั 

นับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทว ิ

ไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบัญญัตนิี ้กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตนิี ้

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทว ิทราบโดยเร็ว 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

กองชา่ง  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1   
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   

โทรศพัท ์044 -491800  โทรสาร  044 – 492073 
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้รือ้ถอนอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนยีม และรับใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลน 

และพจิารณารับรองการแจง้ และมหีนังสอืแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

12 วนั กองชา่ง 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบกำรแจง้รือ้ถอนอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด 

และกรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบข ัน้ตอนและสิง่ป้องกนัวสัดุหล่

นในกำร     ร ือ้ถอนอำคำร (กรณีอำคำรมลีกัษณะ ขนำด 
อยูใ่นประเภทวชิำชพีควบคุม) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

5) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 

พรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทุกหนำ้  

กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้
ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอนอำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 
หรอืใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุ

หรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) 
พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอ

บอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรรือ้ถอนพ
รอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ทีม่ลีำยมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่
ของสถำปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 

(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ .ศ . 2528  คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา  โทรศพัท ์044 -

491800  โทรสาร  044 – 492073 www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เร ิม่ประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที ่2 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงอตุสาหกรรม  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ตามบัญชทีา้ยกฎกระทรวง 

ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

 เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 

 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถกูตอ้ง 

 ทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม 

ลกัษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ฉบับที ่2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

และไมข่ดักฎหมายอืน่ทีก่ าหนดหา้มตัง้โรงงานจ าพวกที ่2                                                                                                                                          

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้ม            

ก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา                             ** 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน 

จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแล ้

ว                              ** 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้                                                                       

**ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลต าบลโชคชยั 999  

หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ยืน่ใบแจง้(แบบ ร.ง.1) 
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบคว

ามครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

กรณีที ่1 สามารถรับแจง้ได ้
พนักงานเจา้หนา้ทีเ่มือ่ไดรั้บใบแจง้และพจิารณาวา่เป็นโรงงาน

จ าพวกที ่2 แลว้ด าเนนิการ 

ออกใบรับแจง้( ร.ง. 2)  กรณีที ่2 
ไมส่ามารถรับแจง้ไดใ้หจั้ดท าหนังสอืไมรั่บแจง้การประกอบกจิก

ารโรงงานจ าพวกที ่2  
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

กรณีที ่1สามารถรับแจง้ได ้
พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบรับแจง้ประกอบกจิการโรงงานจ า

พวกที ่2 ( ร.ง.2) 
และเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมรายปีกอ่นสง่มอบใบรับแจง้ใหผู้ป้ระก

อบการ  กรณีที ่2 ไม่สามารถรับแจง้ได ้

2 ชัว่โมง กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีล่งนามหนังสอืไมรั่บแจง้การประกอบกจิกา
รโรงงานจ าพวกที ่2 และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบฟอรม์ใบแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที ่2 (ร.ง.1) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มกีารลงลายมอืชือ่ของผูป้ระกอบการ 

หรอืผูรั้บมอบอ านาจทกุหนา้หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุห

นา้) 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 

ของผูแ้ทนนติบิคุคลมกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโด
ยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูป้ระกอบการมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
มกีารลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดยผู ้

ประกอบการทกุหนา้) 

- 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูม้อบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 

ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

11) 

 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร 

มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีอยูใ่นเขตควบคมุอาคาร)  

- 

12) 

 

 แบบรำยกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงงำน มกีำรลงนำม 

รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโ

ดยผูป้ระกอบกำรทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีอยูน่อกเขตควบคมุอาคาร) 

- 

13) 

 

 เอกสำรกำรตรวจสอบรบัรองควำมม ัน่คงแข็งแรงและควำม

ปลอดภยัของอำคำรจำกผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
และรบัรองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นอาคารทีไ่มไ่ดส้รา้งใหม ่

หรอือาคารทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหก้อ่สรา้งเป็นโรงงาน) 

- 

14) 

 

 แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ ัง้โรงงำน  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

15) 
 

แผนผงัแสดงสิง่ปลูกสรำ้งภำยในบรเิวณโรงงำน 
มกีำรลงนำมรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบั

รองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

แบบแปลนอำคำรโรงงำน 

ขนำดถูกตอ้งตำมมำตรำสว่นมกีำรลงนำมรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิ

ำชพี 
วศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

17) 
 

 แผนผงัแสดงกำรตดิต ัง้เครือ่งจกัร 
ขนำดถูกตอ้งตำมมำตรำสว่นพรอ้มรำยละเอยีดของเครือ่งจกัรแตล่

ะเครือ่ง 

มกีำรลงนำมรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบั
รองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

18) 
 

รำยละเอยีดข ัน้ตอนกระบวนกำรผลติ 
พรอ้มแสดงจุดทีเ่กดิปญัหำทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่น ำ้เสยี 

อำกำศเสยี และมลพษิอืน่ๆ 
มกีำรลงนำมรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบั

รองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) 

 

รำยละเอยีดชนดิ วธิกีำรก ำจดั 

จดัเก็บและป้องกนัเหตเุดอืดรอ้นร ำคำญ ควำมเสยีหำยอนัตรำย 

และกำรควบคมุกำกอุตสำหกรรม 
มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูป้ระกอบกำรทุกหนำ้ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

20) 

 

เอกสำรเกีย่วกบักำรรบัฟงัควำมคดิเห็นของประชำชนตำมทีก่ระทร

วงอุตสำหกรรมก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ต ัง้แต ่0 แตไ่มถ่งึ 5 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 

   
2) ต ัง้แต ่5 แตไ่มถ่งึ 20 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
   

3) ต ัง้แต ่20 แตไ่มถ่งึ 50 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 450 บาท 

   
4) ต ัง้แต ่50 แตไ่มถ่งึ 100 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 900 บาท 

   
5) ต ัง้แต ่100 แตไ่มถ่งึ 200 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
   

6) ต ัง้แต ่200 แตไ่มถ่งึ 300 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,100 บาท 

   
7) ต ัง้แต ่300 แตไ่มถ่งึ 400 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,700 บาท 

   
8) ต ัง้แต ่400 แตไ่มถ่งึ 500 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 3,600 บาท 
   

9) ต ัง้แต ่500 แตไ่มถ่งึ 600 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 4,500 บาท 

   
10) ต ัง้แต ่600 แตไ่มถ่งึ 700 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,400 บาท 

   
11) ต ัง้แต ่700 แตไ่มถ่งึ 800 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 6,600 บาท 
   

12) ต ัง้แต ่800 แตไ่มถ่งึ 900 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,800 บาท 

   
13) ต ัง้แต ่900 แตไ่มถ่งึ 1,000 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 

   
14) ต ัง้แต ่1,000 แตไ่มถ่งึ 2,000 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,500 บาท 
   

15) ต ัง้แต ่2,000 แตไ่มถ่งึ 3,000 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 

   
16) ต ัง้แต ่3,000 แตไ่มถ่งึ 4,000 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 13,500 บาท 

   
17) ต ัง้แต ่4,000 แตไ่มถ่งึ 5,000 

(หมายเหต:ุ -)  

  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
   

18) ต ัง้แต ่5,000 แตไ่มถ่งึ 6,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 16,500 บาท 
   

19) ต ัง้แต ่6,000 ขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 (รง.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรแจง้เร ิม่ประกอบกจิกำรหลงัหยดุด ำเนนิงำนตดิตอ่กนัเกนิกวำ่หนึง่ปี 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และจ าพวกที ่3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

และเป็นการแจง้เริม่ประกอบกจิการหลงัจากแจง้หยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัเกนิกวา่หนึง่ปี 

 

  2. เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรม 
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  3.มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถูกตอ้ง 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน 

จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแล ้

ว 

 

 ** 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

     ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลต าบลโชคชยั 999  

หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามราย
การเอกสารหลกัฐานประกอบ  พรอ้มเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมรายปี 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

1)  กรณีโรงงานจ าพวกที ่2 
-พนักงานเจา้หนา้ทีรั่บแจง้และมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

2) กรณีโรงงานจ าพวกที ่3 
-

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิและความพรอ้มในการป

ระกอบกจิการโรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรา 8 แหง่ พ.ร.บ 
โรงงาน พ.ศ.2535 

หากพบวา่ไมถ่กูตอ้งจะมคี าสัง่ใหป้รับปรุงแกไ้ข 
เมือ่ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ 

จะมคี าสัง่เป็นหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

  

22 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ที ่

ลงนามในหนังสอืแจง้ผลหรอืหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการโ

รงงาน และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา 
(กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตกรุงเทพฯ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบฟอรม์ใบแจง้ท ัว่ไป(DIW-08-AP-FS-03) 
ทีม่กีำรลงลำยมอืชือ่ของผูข้ออนุญำตหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หำ้มถำ่ยส ำเนำลำยมอืชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เป็นแบบฟอรม์ทีท่างราชการก าหนด) 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) 
กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวกที ่3 

หรอืใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.2) 
กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวกที ่2 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หา้มส าเนา) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหน ้

า) 

- 

4) 
 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง 
(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของผูแ้ทนนติบิุคคล 

มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรและประทบัตรำบรษิทัโดยผูข้ออนุญำต
ทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง 
(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของผูข้ออนุญำต 

มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 

มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรและประทบัตรำบรษิทัโดยผูข้ออนุญำต

ทกุหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

7) 

 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) 

ของผูม้อบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

8) 

 

ทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

9) 
 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) 
ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

10) 
 

ทะเบยีนบำ้นของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



231 
 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

11) 
 

บตัรประชำชนของพยำน 2 คน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 

   
2) ต ัง้แต ่0 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 
   

3) ต ัง้แต ่5 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 20 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 

   
4) ต ัง้แต ่20 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 50 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 450 บาท 

   
5) ต ัง้แต ่50 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 100 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 900 บาท 
   

6) ต ัง้แต ่100 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 200 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

   
7) ต ัง้แต ่200 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 300 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,100 บาท 

   
8) ต ัง้แต ่300 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 400 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 2,700 บาท 
   

9) ต ัง้แต ่400 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 500 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,600 บาท 

   
10) ต ัง้แต ่500 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 600 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 4,500 บาท 

   
11) ต ัง้แต ่600 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 700 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,400 บาท 
   

12) ต ัง้แต ่700 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 800 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,600 บาท 

   
13) ต ัง้แต ่800 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 900 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,800 บาท 

   
14) ต ัง้แต ่900 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 1,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
   

15) ต ัง้แต ่1,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 2,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,500 บาท 

  

16) ต ัง้แต ่2,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 3,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 

   
17) ต ัง้แต ่3,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 4,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 13,500 บาท 
   

18) ต ัง้แต ่4,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 

   
19) ต ัง้แต ่5,000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 6,000 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 16,500 บาท 

   
20) ต ัง้แต ่6,000 แรงมำ้ ข ึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้หยดุด ำเนนิงำนตดิตอ่กนัเกนิกวำ่หนึง่ปี 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 และจ าพวกที ่3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

ทีไ่ดห้ยดุด าเนนิงานตดิตอ่กนัมาแลว้เกนิกวา่หนึง่ปี 

 

 2. มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถูกตอ้ง 

 

 3. ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัพน้ก าหนดหนึง่ปี 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

      ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน 
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จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแล ้

ว 

 

       ** 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลต าบลโชคชยั 999  
หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามราย

การเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาระยะเวลาการแจง้ 

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรา 33 
แหง่พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ.2535 

และจัดท าหนังสอืแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน 
พรอ้มทัง้บนัทกึการเปลีย่นแปลงในใบอนุญาตประกอบกจิการโร

งงาน ล าดบัที ่7 

(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตฯ ล าดับที ่7 

และผูอ้ านวยการส านัก 
ลงนามหนังสอืแจง้ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน 

และแจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา 
(กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขตกรุงเทพฯ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบฟอรม์หนงัสอืแจง้หยดุด ำเนนิงำน(DIW-08-AP-FS-03) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เป็นแบบฟอรม์ทีท่างราชการก าหนด) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) 

กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวกที ่3 

หรอืใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.2) 
กรณีเป็นโรงงำนจ ำพวกที ่2 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หา้มส าเนา) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหน ้
า) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น 

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูแ้ทนนติบิุคคล(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิท 
โดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง 
(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบการเป็นบคุคลธรรมดา 

มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ 

ตอ้งลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้
) 

- 

7) 

 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง  ของผูม้อบอ ำนำจ 

(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

9) 
 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

บตัรประชำชนของพยำน 2 คน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจ คดั และรบัรองเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎร 

กรณีเอกสำรตน้ฉบบัหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีเ่ก็บตน้ฉบบัเอกสำรกำรทะเบยีน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูร้อ้ง ไดแ้ก ่เจา้ของรายการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีจะขอใหน้ายทะเบยีน ตรวจ คดั 

หรอืคดัและรับรองส าเนารายการเอกสารทะเบยีนราษฎรซึง่เป็นตน้ฉบับ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 
และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง 

กรณีเจา้ของรายการหรอืผ ู้ มูสีว่นไดเ้สยีมาด าเนนิการดว้ยตนเอง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูม้อบหมาย พรอ้มหนังสอืมอบหมาย 

กรณีทีม่กีารมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐำนทีแ่สดงควำมเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

   
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 



237 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจ คดัและรบัรองเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผ ู้ รูอ้ง ไดแ้กเ่จา้ของรายการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีจะขอใหน้ายทะเบยีนตรวจ คดั 

หรอืคดัและรับรองส าเนารายการเอกสารทะเบยีนราษฎร 

ไดท้ีส่ านักทะเบยีนทีจั่ดท าทะเบยีนราษฎรดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์แหง่ใดแหง่หนึง่ก็ได ้
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
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(หมายเหต:ุ -)  
ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั  

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทรศพัท ์044 - 
492334/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 

และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง 
กรณีเจา้ของรายการหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีมาด าเนนิการ 

) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูม้อบหมาย พรอ้มหนังสอืมอบหมาย 

กรณีมกีารมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผู้ มูสีว่นไดเ้สยี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

   
 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800 /044 - 492334โทรสาร.044-492073 

www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



239 
 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตประกอบกจิการมอีายถุงึวนัที ่31 ธันวาคมของปีนัน้ การตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค าขอตามแบบ ธพ.น. ๓ 

พรอ้มเอกสารหลักฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นภายใน 60 วนักอ่นวันทีใ่บอนุญาตสิน้อายุ 

 

หมายเหต ุ: 
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1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 

วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์

โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตัวทา่นเองใหช้ดัเจน 

พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอัตราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 
30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 ถงึ 75 วนัท าการ 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ที ่รับค าขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ 
และความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ า

หนด และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - 

ผลการตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลกัฐานประกอบ 
โดยมรีะยะเวลาพจิารณา ดงันี ้- 

กรณียืน่เรือ่งในเดอืนพฤศจกิายน ใชร้ะยะเวลาพจิารณา 42 วนั - 

กรณียืน่เรือ่งในเดอืนธันวาคม ใชร้ะยะเวลาพจิารณา 72 วนั 
(หมายเหต:ุ -)  

42 ถงึ 72 
วนัท าการ 

กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำร (แบบ ธพ.น. ๓) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมธรุกจิพลงังาน 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนาถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจแ

ละผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

6) 

 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิชอ

บตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประ
กอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

   

2) ค ำธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจนุ ำ้มนั เป็นไปตำมขอ้ 

62 ข อ ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ห น ด ห ล ั ก เก ณ ฑ์  ว ิ ธ ี ก ำ ร 

แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข เ กี่ ย ว ก ั บ ก ำ ร แ จ้ ง  ก ำ ร อ นุ ญ ำ ต 
และอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง 
ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ 

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.  ส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ กรณีกำรใชส้ตูบิตัร ใบแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่

หรอืทะเบยีนบำ้นแบบเดมิ 
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หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูข้อเพิม่ชือ่ 

 

2. สถานทีย่ืน่ค ารอ้ง ประกอบดว้ย 

 

(1) กรณีผูร้อ้งมหีลักฐานสตูบิตัร หรอืใบแจง้ยา้ยทีอ่ยู่ ใหย้ืน่ค ารอ้งที ่ส านักทะเบยีนอ าเภอ 

หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ ทีอ่อกเอกสารสตูบิัตร หรอืใบแจง้ยา้ยทีอ่ยู่ แลว้แตก่รณี 

 

(2) กรณีผูร้อ้งมหีลักฐานทะเบยีนบา้นแบบเดมิ ใหย้ืน่ค ารอ้งที ่ส านักทะเบยีนอ าเภอ หรอืส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ทีผู่ร้อ้งมชี ือ่อยูใ่นหลักฐานทะเบยีนบา้นเป็นครัง้สดุทา้ย 

 

3. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

4. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
การตรวจสอบหลกัฐาน พยานบคุคล พยานแวดลอ้ม 

และรวมรวมขอ้เท็จจรงิ พรอ้มความเห็น เสนอ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผ ู้ รูอ้ง ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตัวประชาชนแบบขาวด า 

ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

3) 

 

หลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรทีม่รีำยกำรบุคคลทีข่อเพิม่ชือ่ เชน่ 

สตูบิตัร ใบแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่หรอืทะเบยีนบำ้นแบบเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตามแตก่รณี) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) 

 

เอกสำรทีร่ำชกำรออกให ้เช่น หลกัฐำนกำรศกึษำ หลกัฐำนทหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ 

กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทยไดร้บักำรผอ่นผนัใหอ้ยูอ่ำศยัในรำชอำณำจกัร 

เป็นกรณีพเิศษเฉพำะรำยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้เมอืงหรอืกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัชำต ิ
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หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น บดิา มารดา หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 

ต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  30190 
โทร.044-492334  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนผูร้อ้ง เจา้บา้น 
พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวา

มเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่ สถานทีเ่กดิ 
สถานะการอยูอ่าศยัในประเทศไทย โดยรวบรวมหลักฐาน 

พรอ้มความเห็น เสนอ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 

อนุมัต/ิไม่อนุมัต ิและแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของเจา้บา้น ถา้ม)ี 

เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

3) 
 

หลกัฐำนทะเบยีนบำ้น หรอืทะเบยีนประวตั ิหรอืบตัรประจ ำตวับดิำ 
มำรดำ และของผู้ ขูอเพิม่ชือ่ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

4) 
 

หลกัฐำนอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกให ้เชน่ ใบอนุญำตท ำงำน 
หลกัฐำนกำรศกึษำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800 

โทรสาร 044-492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
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79.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ 

กรณีคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทยทีไ่ดร้บัอนญุำตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

เป็นกำรถำวรขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบำ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น บดิา มารดา หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาอยู ่))  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา โทร.044-491800 
โทรสาร.044-492073 www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
สอบสวนผูร้อ้ง เจา้บา้น 

พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวา

มเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่  
และความยนิยอมของเจา้บา้นใหเ้พิม่ชือ่เขา้ทะเบยีนบา้น 

โดยรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 

อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ รูอ้ง ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู ่

หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้วของผูข้อเพิม่ชือ่ 
หรอืหนงัสอืรบัรองทีห่นว่ยงำนของรฐัออกใหเ้พือ่รบัรองกำรไดร้บัอ

นุญำตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) 

4) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ท.ร. 13) 
ส ำเนำทะเบยีนประวตัหิรอืบตัรประจ ำตวัคนซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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80.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ 

กรณีคนตำ่งดำ้วทีม่หีนงัสอืเดนิทำงเขำ้มำในประเทศไทย 

ซึง่ระยะเวลำกำรอนญุำตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยยงัไมส่ ิน้สดุ 

มคีวำมประสงคข์อเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบำ้น ท.ร. 13 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาอยู ่))  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนผูร้อ้ง เจา้บา้น 
พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวา

มเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่  
และความยนิยอมของเจา้บา้นใหเ้พิม่ชือ่เขา้ทะเบยีนบา้น 

โดยรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 



250 
 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัของผู้ รูอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำงของผูข้อเพิม่ชือ่ ซึง่แปลเป็นภำษำไทย 

โดยสถำบนัทีน่ำ่เชือ่ถอื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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81.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ กรณีคนทีม่สีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

โดยมบีดิำหรอืมำรดำคนใดคนหนึง่ หรอืบดิำและมำรดำเป็นผู้ ไูมม่สีญัชำตไิทย 

หรอืบคุคลทีไ่ดส้ญัชำตไิทยโดยมคี ำพพิำกษำหรอืค ำส ัง่ของศำลโดยถงึทีส่ดุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น บดิา มารดาหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาอยู ่))  
ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนเจา้บา้น บดิา มารดา 
และบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัประวัตขิองบุ

คคลทีข่องเพิม่ชือ่ โดยรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 

อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

สตูบิตัรผูข้อเพิม่ชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 
 

ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู ่หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 
หรอืหนงัสอืรบัรองทีห่นว่ยงำนของรฐัออกใหเู้พืือ่รบัรองกำรไดร้บั

อนุญำตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) 

4) 

 

เอกสำรอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกให ้เช่น หลกัฐำนกำรศกึษำ 

ทะเบยีนนกัเรยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

5) 

 

ค ำส ัง่ของรฐัมนตร ีหรอืค ำพพิำกษำของศำล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(กรณีบคุคลไดส้ญัชาตไิทยโดยค าสัง่ของรัฐมนตรตีามบทบญัญัตแิหง่กฎ
หมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ

และบคุคลทีไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลถงึทีส่ดุ
) 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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82.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ กรณีคนไทยทีเ่กดิในตำ่งประเทศขอเพิม่ชือ่ 

โดยมเีหตจุ ำเป็นทีไ่มอ่ำจเดนิทำงกลบัประเทศไทย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบหลกัฐาน สอบสวนเจา้บา้น และบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืได ้

ใหป้รากฎขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของผ ู้ ขูอเพิม่ชื่

อ และความจ าเป็นทีไ่มอ่าจเดนิทางกลับประเทศไทยได ้

โดยรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอให ้
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเกดิทีอ่อกใหโ้ดยสถำนทตู หรอืสถำนกงสลุไทย 

หรอืเอกสำรรบัรองกำรเกดิทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐับำลตำ่ง
ประเทศทีผู่ข้อเพิม่ชือ่เกดิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารรับรองการเกดิทีอ่อกโดยรัฐบาลตา่งประเทศ 

ตอ้งผา่นการแปลและรับรองจากระทรวงการตา่งประเทศของไทย) 

- 

4) 

 

เอกสำรอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกให ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เชน่ หลักฐานการศกึษา หลกัฐานทหาร ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ 

กรณีคนสญัชำตไิทยเดนิทำงกลบัจำกตำ่งประเทศ 

หรอืเกดิในตำ่งประเทศเดนิทำงเขำ้มำในประเทศไทย 

โดยไมม่หีลกัฐำนแสดงวำ่เป็นคนสญัชำตไิทย 
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หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 90 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 
นายทะเบยีนท าหนังสอืไปยัง 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงแห่งทอ้งทีท่ีผู่นั้น้เดนิทางเขา้มาในป

ระเทศไทย เพือ่พสิจูนส์ญัชาต ิ 

60 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานบคุคล พยานแวดลอ้ม  
และรวบรวมขอ้เท็จจรงิ 

พรอ้มหนังสอืยนืยันการพสิจูน์สญัชาตจิากส านักงานตรวจคนเขา้
เมอืง และความเห็นให ้

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่เพือ่พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 

พจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต  และแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตวัประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อเพิม่ชือ่ เช่น หนงัสอืเดนิทำง 
หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ กรณีคนสญัชำตไิทยทีเ่กดิในตำ่งประเทศ 

โดยมหีลกัฐำนกำรเกดิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูข้อเพิม่ชือ่ (กรณีผูข้อเพิม่ชือ่เป็นผูเ้ยาวใ์หบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเป็นผูย้ืน่) 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาอยู ่))  

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั                 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบหลกัฐาน เจา้บา้น 
และบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัประวัตคิวามเ

ป็นมาและรายการบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ 
สอบสวนเจา้บา้นทีข่อเพิม่ชือ่และค ายนิยอม 

โดยรวบรวมขอ้เท็จจรงิ พรอ้มความเห็น 
เสนอนายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอ หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 
พจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผ ู้ รูอ้ง ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น (ท.ร. 14) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

3) 

 

หลกัฐำนกำรเกดิของผู้ รูอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หลักฐานการจดทะเบยีนคนเกดิ ทีอ่อกใหโ้ดยสถานทตูไทย 

หรอืสถานกงสลุไทย ในตา่งประเทศ 
หรอืหลกัฐานการเกดิทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานของประเทศทีบ่คุคลนัน้เกดิ

) 

- 

4) 
 

เอกสำรทีแ่ปลและรบัรอง โดยกระทรวงกำรตำ่งประเทศของไทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(กรณีผูร้อ้งมหีลกัฐานการเกดิทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานของประเทศทีบ่คุค

ลนัน้เกดิ) 

- 

5) 

 

หนงัสอืเดนิทำงของผู้ ขูอเพิม่ชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั                 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา   โทรศพัท ์044 – 492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ 

กรณีคนสญัชำตไิทยทีเ่ดนิทำงกลบัจำกตำ่งประเทศ 



259 
 

โดยใชห้นงัสอืเดนิทำงของตำ่งประเทศ หรอืหนงัสอืส ำคญัประจ ำตวั (Certificate of 

Identity) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 90 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั  

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั (ทัง้นี ้การหารอืตอ้ง 

สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 

กรณีทีผ่ ู้ ขูอเพิม่ชือ่มเีอกสารราชการทีร่ะบวุา่เป็นผ ู้ มูสีญัชาตไิ

ทย 
ใหท้ าเรือ่งตรวจสอบไปยังหน่วยงานราชการทีอ่อกเอกสารดงักล่

าว  

60 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เมือ่ไดรั้บแจง้จากหน่วยงานทีอ่อกเอกสารราชการระบวุา่ผูข้อเพิ่

มชือ่เป็นผ ู้ มูสีญัชาตไิทยแลว้ ใหส้อบสวนเจา้บา้น 
พรอ้มค ายนิยอมใหเ้พิม่ชือ่ ผ ู้ แูจง้ และบคุคลทีน่่าเชือ่ถอื 

โดยรวบรวมขอ้เท็จจรงิ พรอ้มความเห็น เสนอให ้
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีผ่ ู้ รูอ้งขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตวัประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐำนทีม่รีำยกำรบุคคลของผูข้อเพิม่ชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เชน่ หนังสอืเดนิทางของตา่งประเทศ 

หรอืหนังสอืส าคญัประจ าตวั หลกัฐานการศกึษา หรอืหลักฐานทหาร 
ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ กรณีตกส ำรวจตรวจสอบทะเบยีนรำษฎรเมือ่ปี 

พ.ศ. 2499 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. จะตอ้งเป็นผูท้ีเ่กดิกอ่นวนัที ่1มถินุายน 2499 

 

2. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

3. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

4. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1  ต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีน ตรวจสอบพยานหลกัฐาน พยานบคุคล 

พยานแวดลอ้ม  และรวบรวมขอ้เท็จจรงิ พรอ้มความเห็นให ้
นายอ าเภอ แหง่ทอ้งที ่พจิารณา อนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ 

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ด าเนนิการเพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น  และแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตัวประชาชนขาวด า ) 

กรมการปกครอง 

3) หลกัฐำนทีม่รีำยกำรบุคคลของผูข้อเพิม่ชือ่ เชน่ บญัชสี ำมะโนครวั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

องถิน่ 

4) 

 

เอกสำรทีร่ำชกำรออกให ้เช่น หลกัฐำนกำรศกึษำ หลกัฐำนทหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ 

กรณีบคุคลทีถ่กูจ ำหนำ่ยชือ่และรำยกำรบคุคลในทะเบยีนบำ้น 

เนือ่งจำกมชีือ่และรำยกำรโดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น บดิา มารดา หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   

ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนสอบสวนผูร้อ้ง เจา้บา้น บดิา มารดา 
พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวา

มเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่  และสาเหตทุีม่กีารแจง้การตาย 

หรอืการจ าหน่ายรายการบคุคล 
เพือ่สอบสวนวา่เป็นการแจง้โดยทจุรติหรอืไม ่

โดยรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอ นายอ าเภอ 
ทอ้งทีพ่จิารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิ 

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอ าเภอแลว้ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ด าเนนิการเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น และแจง้ใหผ้ ู้ รูอ้งทราบ  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นทีผ่ ู้ รูอ้งถกูจ าหน่ายเนือ่งจากทจุรติ) 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลกัฐำนทะเบยีนทีม่รีำยกำรของผูข้อเพิม่ชือ่ เช่น 

บญัชสี ำมะโนครวั ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

เอกสำรทะเบยีนรำษฎร เช่น ทะเบยีนบำ้น ท.ร.13 , ทะเบยีนประวตั ิ

ท.ร. 38/1 หรอื ท.ร. 38 ข 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

5) 
 

เอกสำรทีท่ำงรำชกำรออกให ้เช่น หลกัฐำนกำรศกึษำ 
หลกัฐำนทหำร 

ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้วของบดิำมำรด
ำ (กรณีผูข้อเพิม่ชือ่มบีดิำ มำรดำ เป็นคนตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ กรณีบคุคลอำ้งวำ่เป็นคนมสีญัชำตไิทย 

ขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบำ้น โดยไมม่หีลกัฐำนมำแสดง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูข้อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมูท่ี ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
สอบสวนผ ู้ รูอ้ง เจา้บา้น 

พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฎขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวา

มเป็นมา ของผูข้อเพิม่ชือ่ โดยรวบรวมหลักฐาน พรอ้มความเห็น 
เสนอให ้นายอ าเภอทอ้งที ่พจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ 

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอ าเภอแลว้ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ด าเนนิการเพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น 
และแจง้ใหผู้ข้อเพิม่ชือ่ทราบ  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

2) บตัประจ ำตวัประชำชน กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูร้อ้ง ถา้ม ีเชน่ บตัรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

3) 

 

หลกัฐำนรำชกำรอืน่ เชน่ หลกัฐำนกำรศกึษำ หลกัฐำนทหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่ชือ่ บคุคลทีไ่ดม้กีำรลงรำยกำร 

"ตำยหรอืจ ำหนำ่ย" ในทะเบยีนบำ้นฉบบัทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 

เนือ่งจำกกำรแจง้ตำยผดิคน หรอืส ำคญัผดิในขอ้เท็จจรงิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 
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2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตัวบคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบสวนผูร้อ้ง เจา้บา้น 
พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวา

มเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่  และสาเหตทุีม่กีารแจง้การตาย 

หรอืการจ าหน่ายรายการบคุคล 
เพือ่สอบสวนวา่เป็นการแจง้โดยทจุรติหรอืไม ่

โดยรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอ นายอ าเภอ 
พจิารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิ 

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอ าเภอแลว้ 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ด าเนนิการยกเลกิการลงรายการ และแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีม่กีารลงรายการ "ตายหรอืจ าหน่าย") 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผ ู้ รูอ้ง ถา้ม ี) 

3) 
 

มรณบตัร หรอืใบรบัแจง้กำรตำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีลงรายการ "ตาย") 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

4) 

 

เอกสำรทีท่ำงรำชกำรออกให ้เช่น หลกัฐำนกำรศกึษำ 

หลกัฐำนทหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

 

3) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรเกดิ กรณีกำรแจง้ส ำนกัทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้ก ่บดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของเด็กทีเ่กดิ หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากบดิา 

มารดาหรอืผูป้กครอง 
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2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีเ่ด็กเกดิ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 
และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูแ้จง้ และบตัรประจ ำตวัประชำชนบดิำ 

มำรดำ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีป่รากฎชือ่บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมายของเด็กทีเ่กดิ)  

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ท.ร. 1/1 

ทีอ่อกโดยโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำล  
หรอืผลตรวจสำรพนัธุก์รรม (DNA) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 

ทีต่รวจพสิจูน์จากหน่วยงานของรัฐ หรอืสถาบนัทีน่่าเชือ่ถอื 
ซึง่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นบดิามารดาของเด็กทีเ่กดิ) 

- 

4) หนงัสอืมอบหมำย - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบหมายใหบ้คุคลอืน่แจง้แทน) 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของพยานบคุคลทีม่าใหถ้อ้ยค า อย่างนอ้ย 2 คน) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรเกดิ กรณีเกดิในบำ้น และเกดินอกบำ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้ก ่

 

(1) กรณีเกดิในบา้น บดิา หรอืมารดา หรอืเจา้บา้นทีเ่ด็กเกดิ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบดิา มารดา หรอืเจา้บา้น 

 

(2) กรณีเกดินอกบา้น บดิา หรอืมารดา หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบดิา หรอืมารดา 
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2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับตัง้แตว่นัทีเ่ด็กเกดิ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1)การพจิารณาการไดส้ญัชาตขิองบตุร กรณีทีม่ารดาเป็นคนตา่งดา้ว และบดิาเป็นคนไทย 

ตอ้งด าเนนิการสอบสวนพยานบคุคล เพือ่ใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิวา่บดิาเป็นบคุคลสญัชาตไิทย ใชเ้วลา 1 วนั 

 

(2) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(3) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัของผู้ แูจง้ และบตัรประจ ำตวัประชำชนของบดิำ 

มรดำ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น หรอืส ำเนำทะเบยีนประวตัขิองบดิำ มำรดำ 

(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีจ่ะขอเพิม่ชือ่เด็กทีเ่กดิ) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ตำมแบบ ท.ร. 1/1 - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีอ่อกใหโ้ดยโรงพยาบาลทีเ่ด็กเกดิ 
เป็นกรณีเด็กทีเ่กดิในสถานพยาบาล) 

5) 

 

ใบรบัแจง้กำรเกดิตำมแบบ ท.ร. 1 ตอนหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีแจง้เกดิกับก านัน ผูใ้หญ่บา้น และเด็กเกดิในบา้น) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบหมำย (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผ ู้ แูจง้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรเกดิเกนิก ำหนด กรณีทอ้งทีอ่ ืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ระยะเวลาการแจง้ ตัง้แตพ่น้ก าหนด 15วนั นับแตว่นัทีเ่ด็กเกดิ 

 

2. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1)บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง กรณีบคุคลทีจ่ะแจง้การเกดิยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

 

(2) ผูท้ีย่ังไมไ่ดแ้จง้การเกดิ แจง้การเกดิดว้ยตนเอง  
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบคุคล 

และรวบรวมหลักฐานพรอ้มความเห็นให ้นายอ าเภอ 
แหง่ทอ้งทีพ่จิารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิ

และแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ  

89 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีน พจิารณารับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา  

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 
ของบดิำ มำรดำ หรอืผูป้กครองของเด็ก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น (ท.ร.14) ทีม่ชีือ่บดิำ มำรดำ 
หรอืผู้ ปูกครองของเด็ก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

4) 
 

รูปถำ่ยของเด็ก 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ท.ร.1/1 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเด็กเกดิในสถานพยาบาล) 

- 

6) 
 

ผลตรวจสำรพนัธุกรรม (DNA) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีไมม่หีนังสอืรับรองการเกดิ ท.ร.1/1 ) 

- 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรเกดิเกนิก ำหนด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ระยะเวลาการแจง้ ตัง้แตพ่น้ก าหนด 15 วนั นับแตว่นัทีเ่กดิ 

 

2. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1) บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง กรณีบคุคลทีจ่ะแจง้การเกดิยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 

 

(2) ผูท้ีย่ังไมไ่ดแ้จง้การเกดิ แจง้การเกดิดว้ยตนเอง 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอใหน้ายอ าเภอแหง่ทอ้งทีพ่จิารณา 

อนุมัต/ิไม่อนุมัต ิและแจง้ผลการพจิารณาใหน้ายทะเบยีนทราบ  

89 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้การเกดิ และแจง้ผลการพจิารณา  

1 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 

ของบดิำ มำรดำ หรอืผู้ ปูกครองของเด็ก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 ทีม่ชีือ่บดิำ มำรดำ 

หรอืผูป้กครอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) 
 

รูปถำ่ยของเด็ก 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ตำมแบบ ท.ร.1/1 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีเ่ด็กเกดิในสถานพยาบาล) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบหมำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีม่อบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผ ู้ แูจง้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรตำย กรณีตำยในบำ้น และตำยนอกบำ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1)เจา้บา้นทีม่คีนตาย กรณีคนตายในบา้น (รวมถงึสถานพยาบาล) หากไมม่เีจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 

 

(2)บคุคลทีไ่ปกับผูต้ายหรอืผูพ้บศพ กรณีตายนอกบา้น 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 
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(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูต้าย ถา้ม)ี  

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรตำย ตำมแบบ ท.ร.4/1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีตายในสถานพยาบาล) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

ใบรบัแจง้กำรตำย ท.ร.4 ตอนหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ตอ่ก านัน ผูใ้หญบ่า้น) 

- 

5) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีผ่ ู้ ตูายมชีือ่อยู ่ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรตำย กรณีไมท่รำบวำ่ผู้ ตูำยเป็นใคร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1)เจา้บา้นทีม่คีนตาย กรณีคนตายในบา้น (รวมถงึสถานพยาบาล) หากไมม่เีจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 

 

(2)บคุคลทีไ่ปกับผูต้ายหรอืผูพ้บศพ กรณีตายนอกบา้น 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้
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การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั   
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 
และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

เอกสำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีนเทศบาลต าบลโชคชยั  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  หมู่ที ่1  ต าบลโชคชยั  
อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  โทร 044-492334  www.chockchai.go.th  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั  ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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96.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรตำย 

กรณีสงสยัวำ่ตำยดว้ยโรคตดิตอ่อนัตรำยหรอืตำยผดิธรรมชำต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1)เจา้บา้นทีม่คีนตาย กรณีคนตายในบา้น (รวมถงึสถานพยาบาล) หากไมม่เีจา้บา้นใหผู้พ้บศพเป็นผูแ้จง้ 

 

(2)บคุคลทีไ่ปกับผูต้ายหรอืผูพ้บศพ กรณีตายนอกบา้น 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 
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เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 37 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 
นายทะเบยีน ออกใบรับแจง้การตายเป็นหลักฐานใหแ้กผู้แ้จง้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 
สอบถามความเห็นพนักงานผูท้ีม่หีนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติ

ดตอ่ หรอืพนักงานฝ่ายปกครอง หรอืต ารวจ  

30 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เมือ่ไดรั้บการแจง้จากพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

7 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีผ่ ู้ ตูายมชีือ่อยู)่ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 
 

หลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรตำย กรณีส ำนกัทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้นของบา้นทีม่กีารตาย บคุคลทีไ่ปกบัผูต้ายขณะตาย ผูพ้บศพ 

หรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
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ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 ชัว่โมง 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

3 ชัว่โมง ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูต้าย ถา้ม)ี  

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีผ่ ู้ ตูายมชีือ่อยู)่ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรตำย ท.ร. 4/1 ทีอ่อกโดยสถำนพยำบำล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ต้ายรักษากอ่นตาย) 

- 

5) 

 

ผลตรวจสำรพนัธุกรรม (DNA) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีส่ามารถบง่บอกตวับคุคลของผูต้ายได)้ 

- 

6) 
 

พยำนหลกัฐำนอืน่ เช่น รูปถำ่ยงำนศพของคนตำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรตำยเกนิก ำหนด กรณีส ำนกัทะเบยีนอืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้นของบา้นทีม่กีารตาย บคุคลทีไ่ปกบัผูต้ายขณะตาย ผูพ้บศพ หรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายหลัง 24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
การตรวจสอบหลกัฐาน พยานบคุคล และพยานแวดลอ้ม 

และรวบรวมหลักฐาน พรอ้มความเห็นให ้นายทะเบยีน พจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 
และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูต้าย ถา้ม)ี  

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรตำย ท.ร.4/1 ทีอ่อกโดยสถำนพยำบำล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผ ู้ ตูายเขา้รับการรักษากอ่นตาย) 

- 

4) 
 

ผลกำรตรวจสำรพนัธุกรรม (DNA) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีส่ามารถบง่บอกตวับคุคลของผูต้าย) 

- 

5) 

 

พยำนหลกัฐำนอืน่ เช่น รูปถำ่ยงำนศพของผูต้ำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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99.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรตำยเกนิก ำหนด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้นของบา้นทีม่กีารตาย บคุคลทีไ่ปกบัผูต้ายขณะตาย ผูพ้บศพ หรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายหลัง 24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
การตรวจสอบหลกัฐาน สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม 

และรวบรวมหลักฐาน พรอ้มความเห็นให ้นายทะเบยีนพจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 
  

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ตูาย ถา้ม)ี 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีผู่ต้ายมชีือ่อยู)่ 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรตำย ตำมแบบ ท.ร. 4/1 

ทีอ่อกโดยสถำนพยำบำล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีค่นตายเขา้รับการรักษากอ่นตาย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

5) 

 

ผลตรวจสำรพนัธุกรรม (DNA) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีส่ามารถบง่บอกตวับคุคลของผูต้าย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรเปลี่ย่นแปลงกำรจดักำรศพ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูร้อ้ง ไดแ้กผู่ป้ระสงคแ์จง้เปลีย่นแปลงการจัดการศพ 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 
และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบมรณบตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูต้าย)  

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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101.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยกลบัเขำ้ทีเ่ดมิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้นหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้บา้นหลงัเดมิ) 

กรมการปกครอง 

2) บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย พรอ้มดว้ยหนังสอืมอบหมาย 
กรณีไดรั้บมอบหมายใหแ้จง้แทน) 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ยูา้ยทีอ่ยู ่ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีผู่ย้า้ยมชีือ่ครัง้สดุทา้ยกอ่นการยา้ยออก) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

5) 

 

ใบรบัแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีไ่ดรั้บมาจากใบแจง้การยา้ยออก) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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102.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยเขำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน ๑๕ วนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

และแจง้ผลการพจิารณา  อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้บา้นทีป่ระสงคจ์ะยา้ยเขา้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูย้า้ยทีอ่ยู ่ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีป่ระสงคจ์ะยา้ยเขา้)  

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

4) 
 

ใบรบัแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีไ่ดรั้บมาจากการยา้ยออก 

ซึง่เจา้บา้นไดล้งชือ่ยนิยอมใหย้า้ยเขา้) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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103.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรรบัแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยูข่องคนทีอ่อกไปจำกบำ้นเป็นเวลำนำน และไมรู่ว้ำ่ไปอยูท่ ีใ่ด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 30วนั นับแตว่นัทีอ่อกไปจากบา้นไปครบ 180วนั 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้ ในฐานะเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีผ่ ู้ ทู ีอ่อกจากบา้นมชีือ่อยู)่  

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

3) 

 

หลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วกบัตวับุคคลทีอ่อกไปจำกบำ้น เช่น 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

บตัประจ ำตวัของผูไ้ดร้บัมอบหมำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มดว้ยหนังสอืมอบหมาย 

กรณีทีไ่ดรั้บมอบหมายใหแ้จง้แทน) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

   
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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104.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยูข่องคนไปตำ่งประเทศ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ไดแ้ก ่เจา้บา้นของบา้นทีค่นไปอยูต่า่งประเทศ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15วนั 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั  

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้ ในฐานะเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีค่นไปตา่งประเทศมชีือ่อยู)่ 
  

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

3) 

 

หลกัฐำนกำรเดนิทำงไปตำ่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัผูไ้ดรับัมอบหมำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบหมาย กรณีไดรั้บมอบใหแ้จง้แทน) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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105.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยปลำยทำง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่ผูย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับตัง้แตเ่วลาทีย่า้ยเขา้ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั  

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 
และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ แูจง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่ท.ร. 6 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

3) 
 

ส ำเนำทะเบนีบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บา้นทีป่ระสงคจ์ะยา้ยเขา้) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

4) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัเจำ้บำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มค ายนิยอมเป็นหนังสอื 

กรณีไม่ไดม้าแสดงตนตอ่นายทะเบยีน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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106.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยออก 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน ๑๕ วนันับแตว่นัทีย่า้ยออก 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้ ในฐานะเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งมบีตัรประจ าตวัประชาชนผ ู้ มูอบ 

และหนังสอืมอบหมายจากเจา้บา้น)  
3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ยูา้ยทีอ่ยู ่ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีจ่ะยา้ยออก) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

5) 

 

ใบรบัแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่ท.ร.6 ตอนหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ยา้ยกบั ก านัน ผูใ้หญบ่า้น) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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107.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยออกจำกทะเบยีนบำ้นกลำง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่

 

(1)ผูข้อยา้ย ซึง่มชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นกลางของส านักทะเบยีน 

 

(2)บดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีผูม้ชี ือ่ในทะเบยีนบา้นกลางเป็นผูเ้ยาว)์ 

 

(3)ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

(กรณีผูม้ชี ือ่ในทะเบยีนบา้นกลางมเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถแจง้การยา้ยออกไดด้ว้ยตนเองเนือ่งจากเป็นเป็นคนพกิาร

ทางกายจนเดนิไม่ได ้หรอืเป็นผูเ้จ็บป่วยทพุลภาพ หรอืกรณีจ าเป็นอืน่) 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั  

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 
โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบหลกัฐาน พยานบคุคล และพยานแวดลอ้ม 
พรอ้มเสนอความเห็นให ้นายทะเบยีนพจิารณา  

20 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ยูา้ยซึง่มชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นกลาง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูไ้ดร้บัมอบหมำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มหนังสอืมอบหมาย กรณีทีม่กีารมอบใหแ้จง้แทน) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัของเจำ้บำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีย่นิยอมใหย้า้ยเขา้ทะเบยีนบา้น ท.ร. 14) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร. 14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีจ่ะแจง้ยา้ยเขา้) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม  คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334  
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัแจง้กำรยำ้ยออกแลว้ แตใ่บแจง้กำรยำ้ยทีอ่ยู ่
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สญูหำย หรอืช ำรดุกอ่นแจง้ยำ้ยเขำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่บคุคลทีล่งชือ่แจง้ยา้ยออกในใบแจง้การยา้ยทีอ่ยูฉ่บบัทีส่ญูหาย 

 

2. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั  

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้

การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 
และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ไูดรั้บมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ยูา้ยคนอืน่ๆ 
ทีม่ชี ือ่เป็นผ ู้ ยูา้ยออกในใบแจง้ยา้ยทีอ่ยู่ฉบบัทีส่ญูหายหรอืช ารุด 

กรณีผูย้า้ยออกมากกวา่ 1 ราย) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม  คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334 

  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรรบัแจง้กำรยำ้ยออกและยำ้ยเขำ้ในเขตส ำนกัทะเบยีนเดยีวกนั 
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หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน ๑๕ วนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้อยูใ่นบา้น 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง 

หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัต ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั  

ตอ้งด าเนนิการหารอืมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้การหารอืตอ้งสง่ 

ใหส้ านักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดั 

เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักบรหิารการทะเบยีน  เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-492334 โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา รับแจง้/ไมรั่บแจง้ 

และแจง้ผลการพจิารณา  

10 นาท ี ส านักบรหิารการทะเบยีน  

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้บา้นทีย่นิยอมใหย้า้ยเขา้)  

กรมการปกครอง 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผ ู้ ยูา้ยทีอ่ยูถ่า้ม)ี 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท.ร.14 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของบา้นที่ย่า้ยออก และทีย่า้ยเขา้) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

5) 

 

ใบรบัแจง้กำรยำ้ยออกตำมแบบ ท.ร.6 ตอนหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ยา้ยกบั ก านัน ผูใ้หญบ่า้น) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนท ้

องถิน่ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม   คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักบรหิารการทะเบยีน เทศบาลต าบลโชคชยั โทร. 044-492334   
2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 
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ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ 

หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่ หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่ 

เพือ่หารายได ้โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป.3) 

 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัท ีหรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษี 

และเงนิเพิม่ 

 

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วนั  

นับแตไ่ดรั้บแจง้ การประเมนิ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) 

ภายในระยะเวลา 60 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บอทุธรณ์ ตามพระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลา 

ทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 

10 แหง่  พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  

โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 
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ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 46 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอ
กสารหลกัฐาน  

1 วนั กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้าย 

ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
และแจง้การประเมนิภาษี  

30 วนั กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้ของป้ายช าระภาษี  

15 วนั กองคลงั 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐัพร้

อมส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำย รำยละเอยีดเกีย่วกบัป้ำย 
วนั เดอืน ปี ทีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำร เชน่ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ 
ส ำเนำทะเบยีนพำณชิย ์ส ำเนำทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) พรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี  
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190  
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  
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หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิจากทรัพยส์นิทีเ่ป็นโรงเรอืนหรอื

สิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ และทีด่นิทีใ่ชต้อ่เนือ่งกับโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่นัน้ โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไข ดงันี้ 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยา) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอน 

และวธิกีารช าระภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของทรัพยส์นิช าระภาษีทนัท ีหรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

กรณีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

 

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพยส์นิ) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ได ้ภายใน  

15 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ โดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วนั  

นับจากวนัทีเ่จา้ของทรัพยส์นิยืน่อทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนั  

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ข 

ค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11.จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  

กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  

โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ     

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 31 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร  

1 วนั กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 

และแจง้การประเมนิภาษีใหเ้จา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภา

ษี  

30 วนั กองคลงั 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิโ์รงเรอืนและทีด่นิพรอ้มส ำเนำ เชน่ 
โฉนดทีด่นิ ใบอนุญำตปลกูสรำ้ง หนงัสอืสญัญำซือ้ขำย 

หรอืใหโ้รงเรอืนฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรพรอ้มส ำเนำ เช่น ใบทะเบยีนกำรคำ้ 

ทะเบยีนพำณชิย ์ทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

หรอืใบอนุญำตประกอบกจิกำรคำ้ของฝ่ำยสิง่แวดลอ้ม
 สญัญำเชำ่อำคำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล และงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
(กรณีนติบิุคคล) พรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190             
โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 2) 2. 

แบบค ารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 9) 
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112.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรรบันกัเรยีนเขำ้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครองสว่

นทอ้งถิน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

- การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่เขา้ศกึษา 

ในระดบัชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่1 จะรับเด็กทีม่อีายุยา่งเขา้ปีที ่4 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 3 ปี) 

หรอืจะรับเด็กทีม่อีายยุา่งเขา้ปีที ่5 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 2 ปี) 

ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุคน โดยไมม่กีารสอบวดัความสามารถทางวชิาการ 

หากกรณีทีม่เีด็กมาสมัครเรยีนไมเ่ต็มตามจ านวนทีก่ าหนด 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถพจิารณารับเด็กนอกเขตพืน้ทีบ่รกิารได ้

แตห่ากกรณีทีม่เีด็กมาสมัครเรยีนเกนิกวา่จ านวนทีก่ าหนด 

ใหใ้ชว้ธิกีารจับฉลากหรอืการวัดความสามารถดา้นวชิาการไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีต้ามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะประกาศก าหนด 

 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบรายชือ่เด็กทีม่อีายถุงึเกณฑก์ารศกึษากอ่นประถมศกึษา 

และประกาศรายละเอยีดเกีย่วกับการสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา ปิดไว ้ณ 

ส านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษา พรอ้มทัง้มหีนังสอืแจง้ใหผู้ป้กครองของเด็กทราบ 

ภายในเดอืนพฤษภาคมกอ่นปีการศกึษาทีเ่ด็กจะเขา้เรยีน 1 ปี 

 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพันธร์ายละเอยีดหลักเกณฑก์ารรับสมัครนักเรยีน 

ใหผู้ป้กครองทราบ ระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายน ของปีการศกึษาทีเ่ด็กจะเขา้เรยีน 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองการศกึษา เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  
โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์             
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้กครองยืน่เอกสารหลกัฐานการสมัครเพือ่สง่เด็ก 
เขา้เรยีนในสถานศกึษา ตามวนั เวลา 

และสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด  

1 วนั กองการศกึษา 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
การพจิารณารับเด็กเขา้เรยีน  

7 วนั กองการศกึษา 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

สตูบิตัรนกัเรยีนผูส้มคัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บดิา มารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นของนกัเรยีน บดิำ มำรดำ หรอืผูป้กครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองของนักเรยีนลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

3) 
 

ใบเปลีย่นชือ่ (กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

รูปถำ่ยของนกัเรยีนผูส้มคัร 

ขนำดตำมทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถำนศกึษำก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

กรณีไมม่สีตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมม่สีตูบิัตร ใหใ้ชเ้อกสารดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

(1) หนังสอืรับรองการเกดิ 
หรอืหลกัฐานทีท่างราชการออกใหใ้นลกัษณะเดยีวกนั 

(2) หากไมม่เีอกสารตาม (1) ใหบ้ดิา มารดา 

หรอืผูป้กครองท าบนัทกึแจง้ประวตับิคุคลตามแบบฟอรม์ทีท่างองคก์รปก
ครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองการศกึษา เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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113.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบีย้ควำมพกิำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2553 ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปีใหค้นพกิาร 

ลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิ าเนา 

หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

 

 หลกัเกณฑ ์

 

     ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิเบีย้ความพกิาร ตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

 

 1. มสีญัชาตไิทย 

 

 2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

 3.มบีตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชวีติคนพกิาร 

 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

ในการยืน่ค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ความพกิารโดยรับเงนิสดดว้ยตนเอง 

หรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิักษ์ ผูอ้นุบาล 

แลว้แตก่รณี 

 

ในกรณีทีค่นพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทน 

โดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยืน่ค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 

 

 

 วธิกีาร 

 

    1. คนพกิารทีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไป ใหค้นพกิาร หรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทน 

โดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี 

ยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณ สถานทีแ่ละภายในระยะเวลา 

ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 

 

    2.กรณีคนพกิารทีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ใหถ้อืวา่ 

เป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเบีย้ความพกิารตามระเบยีบนีแ้ลว้ 

 

    3. กรณีคนพกิารทีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ความพกิารไดย้า้ยทีอ่ยู ่และยังประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

ตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1  

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไป                 

หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอ พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีน 

และเอกสารหลักฐานประกอบ  

20 นาท ี ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบยีน 

ตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อลงทะเบยีน  

10 นาท ี ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัคนพกิำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย 
กำรสง่เสรมิกำรคุณภำพชวีติคนพกิำรพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ 

(กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ควำมพกิำรประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้

งอำยผุำ่นธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหนว่ยงำนของรฐัทีม่ ี

รูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูดู้แลคนพกิำร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นุบำล แลว้แตก่รณี (กรณียืน่ค ำขอแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูดู้แลคนพกิำร 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นุบำล แลว้แตก่รณี 

(กรณีทีค่นพกิำรเป็นผูเ้ยำวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบ 

คนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนไรค้วำมสำมำรถ 
ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์หรอืผูอ้นุบำล 

แลว้แตก่รณีกำรยืน่ค ำขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทนดงั
กลำ่ว) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 
  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิาร  
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114.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ใหผู้ท้ ีจ่ะมอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 

ในปีงบประมาณถัดไป และมคีณุสมบตัคิรบถว้นมาลงทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายดุว้ยตนเอง 

ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิ าเนา ณ 

ส านักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

 

 หลกัเกณฑ ์

    1.มสีญัชาตไิทย 

 

    2.มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

    3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ซึง่ไดล้งทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ 

 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ผูรั้บบ านาญ เบีย้หวดับ านาญพเิศษ หรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั 

ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืน คา่ตอบแทน 

รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์อยา่งอืน่ทีรั่ฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดใหเ้ป็นประจ า 

ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

 

    ในการยืน่ค าขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายโุดยวธิใีดวธิหีนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

       1.รับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืรับเงนิสดโดยบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

       2.โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ ิ

หรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

 วธิกีาร 

     1.ผูท้ีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐาน 

ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ณ 

สถานทีแ่ละภายในระยะเวลาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนดดว้ยตนเอง 

หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการได ้

 

     2.กรณีผูส้งูอายุทีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา  

ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนี้แลว้ 

 

     3.กรณีผูส้งูอายุทีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยู ่และยังประสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ

ตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่น  ยา้ยไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ)      
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ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลโชคชยั 999  หมูท่ี ่1  
ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 30190 

โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  

www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุในปีงบประมาณถัดไป          

หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน 
และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีน 

และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีนหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

สมุดบญัชเีงฝิำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ 

(กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 
ผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพี

ผูส้งูอำยผุำ่นธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั
ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

สมุดบญัชเีงฝิำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

(กรณีผูข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ

ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยผุำ่นธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำ
นำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักปลดัเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ  
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115.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หากใบอนุญาตสญูหาย หรอืถกูท าลายในสาระส าคญั ใหผู้รั้บใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ 

ธพ.น.๖ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ภายใน 15 วนั นับแต่ วนัทีไ่ด ทราบถงึการสญูหายหรอื 

ถกูท าลายดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 

วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์

โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตัวทา่นเอง 

ใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ที ่รับค าขอ 

และตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลั
กฐาน  ทีก่ าหนด และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน  

1 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ 
พจิารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ  

27 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบอนุญาต  

2 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตประกอบกจิกำร    (แบบ ธพ.น.๖) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / 

รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอ

บอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / 

รับรองส าเนาถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจแ

ละผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 

6) 

 

หลกัฐำนกำรแจง้ควำมวำ่ใบอนุญำตประกอบกจิกำรสูญหำย 

(กรณีสญูหำย) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรเดมิทีถ่กูท ำลำย ในสำระส ำคญั 
(กรณีถกูท ำลำยและอืน่ๆ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

8) 
 

อืน่ๆ(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญำต   คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

   
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง 
ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ 

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  
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116.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 

(ระยะที ่1 : ข ัน้ตอนออกค ำส ัง่รบัค ำขอรบัใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะทีส่อง และ จ ลักษณะทีส่อง 

ตอ้งยืน่ขออนุญาต และตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกอ่นจงึเก็บน ้ามันได ้ซึง่ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท ก หมายถงึ สถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก 

ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทางหลวงหรอืถนนสาธารณะ 

ดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนน ไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตร 

หรอืตดิเขตถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 

10 เมตร และเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท ข หมายถงึ สถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่

ทีต่ดิเขตถนนสาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะ ทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 

เมตร 

หรอืตดิเขตถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 

เมตร และเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท ค ลกัษณะทีส่อง หมายถงึ สถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบก 

ทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 10,000 ลติรขึน้ไป ไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ และจะเก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 

5,000ลติร ไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิอกีดว้ยก็ได ้การเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ 

ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามัน ประเภท จ ลกัษณะทีส่อง หมายถงึ สถานบีรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 

10,000ลติรขึน้ไป ไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ ถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ หรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก 

เพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอื การเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก 

ใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

3. แผนผังบรเิวณ แบบกอ่สรา้งและรายการค านวณ 

ตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 
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พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 

วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์

โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตัวทา่นเอง 

ใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 

999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนัท าการ 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ที ่รับค าขอ และตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ 

และความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ า
หนด และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

1 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั  

จังหวดันครราชสมีา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งตน้ 
- แผนผังโดยสงัเขป  

- แผนผังบรเิวณ 

- แบบกอ่สรา้ง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคมุมลพษิ 
ระบบทอ่น ้ามัน ระบบทอ่ดับเพลงิ 

ระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืแยกน ้าปนเป้ือนน ้ามัน ระบบอปุกรณ์นริภัย  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอนัตรายจากฟ้าผา่   

- สิง่ปลกูสรา้งอืน่ แลว้แตก่รณี  
- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง  

42 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  
เทศบาลต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา  

2 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั  

จังหวดันครราชสมีา 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำร  (แบบ ธพ.น. ๑) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / 
รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

  

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอ

บอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ 
รับรองส าเนาถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจแ

ละผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงสทิธใิชท้ีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ 
ก / ส.ค.๑ เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูข้อรบัใบอนุญำต   มสีทิธใิชท้ีด่นิ 
หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจำกหนว่ยงำนที่

มหีนำ้ทีด่แูลและรบัผดิชอบทีด่นิดงักลำ่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรตรวจสอบกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิตำมกฎหมำ

ยวำ่ดว้ยกำรผงัเมอืง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

9) 

 

แผนผงัโดยสงัเขป แผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรำ้ง 

ระบบควำมปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบทอ่น ำ้มนั 

ระบบทอ่ดบัเพลงิ ระบบบ ำบดัน ำ้เสยีหรอืแยกน ำ้ปนเป้ือนน ำ้มนั 
ระบบอปุกรณน์ริภยั แบบระบบไฟฟ้ำ 

ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่และสิง่ปลูกสรำ้งอืน่ แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 

 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรง และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกร 
พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุม 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

12) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำตท ำท

ำงเชือ่มถนนสำธำรณะ หรอืทำงหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 

หรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต
ท ำสิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใหน้ ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต / 

รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี  คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท 

ที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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117.  คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 

(ระยะที ่2 : ข ัน้ตอนออกใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จังหวดันครราชสมีา  กระทรวงพลงังาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการ 

จะกระท าไดก็้ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งสถานประกอบการแลว้เสร็จ 

ถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด มผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามัน 

ระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

ระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

 

3. การกอ่สรา้ง ผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัย 

ตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั 

พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 

วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมายอเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณีย ์

โปรดแนบซอง จา่หนา้ถงึ ตัวทา่นเอง 

ใหช้ดัเจน พรอ้มตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดัก าหนด 
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 
999 หมูท่ี ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 

30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  
www.chockchai.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์            

ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)           
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ที ่รับหนังสอืหรอืค าขอ 

และตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลั
กฐานทีก่ าหนด และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน  

1 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม  

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั            

จังหวดันครราชสมีา 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ พจิารณา/ตรวจสอบ 

- สถานทีแ่ละสิง่กอ่สรา้ง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ 

ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

ระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ  

27 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ
วดลอ้ม   

เทศบาลต าบลโชคชยั 
อ าเภอโชคชยั              

จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัท าการ กองสาธารณสขุและสิง่แ

วดลอ้ม  
เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั 
จังหวดันครราชสมีา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ผลกำรทดสอบถงัเก็บน ำ้มนั ระบบทอ่น ำ้มนัและอุปกรณ์ 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่ 

ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำตท ำท

ำงเชือ่มถนนสำธำรณะ หรอืทำงหลวง หรอืถนนสว่นบุคคล 
หรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต

ท ำสิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

3) 

 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิชอ

บตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประ

กอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
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ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3   คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

2) ค ำธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจนุ ำ้มนั เป็นไปตำมขอ้ 

62 ข อ ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ห น ด ห ล ั ก เก ณ ฑ์  ว ิ ธ ี ก ำ ร 

แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข เ กี่ ย ว ก ั บ ก ำ ร แ จ้ ง  ก ำ ร อ นุ ญ ำ ต 
และอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. 2556 

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
   

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชยั 999 หมู่ที ่1 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จังหวดันครราชสมีา 30190 โทร.044-491800  โทรสาร.044-492073  www.chockchai.go.th 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังาน เรือ่ง 
ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๒ สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ 

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 


