
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น 
 

5 นาที 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้าน พยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือ รวบรวมพร้อมความเห็นเสนอให้ นายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอ าเภอ (แล้วแต่กรณี) พิจารณา 
 

10 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอ าเภอ (แล้วแต่กรณี) 
พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 
 

5 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง) 

2) 
  

หลักฐำนที่ขอแก้ไข เช่น ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน สูติบัตร มรณบัตร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

3) 
  

หลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

1. กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 



 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

2. กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร กรณีแก้ไขรำยกำรสัญชำติ 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่รับเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น 
 

10 นาท ี

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจา้บ้าน พยานบุคคลที่นา่เชื่อถือ 
รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอ นายทะเบยีนอ าเภอหรือนายทะเบยีน
ท้องถิ่น หรือนายอ าเภอ (แล้วแต่กรณี) พิจารณา 
 

10 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอ าเภอ (แล้วแต่กรณี) 
พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

5 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง) 

2) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ของผู้มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีมอบหมาย) 

3) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 ของผู้ร้อง 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบบั 
 

4) 
  

เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรที่ตอ้งกำรจะแก้ไข 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
 

5) 
  

เอกสำรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบบั 
 



 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

3. กำรแก้ไขรำยกำรบ้ำน กรณีมีรำยกำรบ้ำนผิดไปจำกข้อเท็จจริง หรือบ้ำนเลขที่ซ้ ำกัน  

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องต้น 
 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
สอบสวนข้อเท็จจริง พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานแวดล้อม 
และรวบรวมความเห็น เพื่อเสนอให้นายทะเบียนพิจารณา 
 

5 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการพิจารณา 
 

1 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 

2) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
 

3) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจ และบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ านาจ) 



 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

4. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร  

ค่ำธรรมเนียม : เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 
1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต)) 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใด
และแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต)) 

2 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร รื้อถอนอำคำร เคลื่อนย้ำย
อำคำร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรยื่น (แบบ ข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

4) 
  

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 

5) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ 
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

6) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ 
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 



 

5. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือด าเนินการ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จดบันทึกความบกพร่องและรายเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ให้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน 

4) กำรแจ้งค ำสั่งออกใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 

5) ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค ำสั่งอนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน 



 

5. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด (ต่อ) 

ค่ำธรรมเนียม 1,500 บำท /ปี 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

2) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

3) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

4) 
  

ใบมอบอ ำนำจ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

5) 
  

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

6) 
  

ส ำเนำใบอนุญำตสิง่ปลูกสร้ำงอำคำรหรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำรน้ันสำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

7) 
  

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนทีต่ั้งตลำด 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

8) 
  

เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดเช่นใบรบัรองแพทย์ของผู้ขำย
ของและผู้ช่วยขำยของในตลำดหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเร่ืองสุขำภิบำลอำหำรตำม
หลักสูตรที่ท้องถิ่นก ำหนดเป็นต้น 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

หลักฐำนที่ต้องใช ้



 

6. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาท ี

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณี
ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหนา้ที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลกัษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรงุแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน 

4) กำรพิจำรณำ 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนญุาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไมป่ระสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแตจ่ะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 

5) กำรพิจำรณำ 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน 



 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

6. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ (ต่อ) 

• กำรต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยโดยวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 

   ค่ำธรรมเนียม 200 บำท  

• กำรต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยโดยวิธีกำรเร่ขำย 

   ค่ำธรรมเนียม 50 บำท  

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 

2) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 

3) 
  

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ ำหน่ำยสินค้ำ (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 

4) 
  

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่
แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขภิบำลอำหำร (กรณีจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ - 



 

7. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน 

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

1 วัน 



 

7. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
1) 

  
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

2) 
  

ส าเนาทะเบียนบา้น 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

3) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

4) 
  

ใบมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

5) 
  

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

6) 
  

ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานทีท่ี่ใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

7) 
  

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกลา่วสามารถใช้
ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั  

8) 
  

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 
โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านน้ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

9) 
  

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเชน่รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 1 ฉบบัส าเนา 1 ฉบบั 

10) 
  

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั  

11) 
  

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการ
ที่เก่ียวข้องกับอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั  ส าเนา 1 ฉบบั 

ค่ำธรรมเนียม : เป็นไปตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมต่อท้ำยเทศบัญญัติ เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ เรื่อง
กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2543 



 

8. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยท่ัวไป   

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน 

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

0 วัน 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

1 วัน 



 

8. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยท่ัวไป (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 
  

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 
  

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 
  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 
  

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้าน
ก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 
  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
อย่างน้อย 2 คน 
1) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง         2) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

7) 
  

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

8) 
  

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม : 4,000 บำท 



 

9. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

0 ชั่วโมง 

4) กำรพิจำรณำ 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  

8 วัน 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน 



 

9. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

  
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 
  

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 
  

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 
  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 
  

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 
  

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยจากการท างาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

7) 
  

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม : 4,000 บำท 



 

10. กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32  

ค่ำธรรมเนียม : เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนดัวันตรวจ 
 

7 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพิจารณาออกใบรับรอง อ.6 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1 
 

7 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

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

2) 
  

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

3) 
  

แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส าเนา 0 ชุด 

4) 
  

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส าเนา 0 ชุด 

5) 
  

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส าเนา 0 ชุด 

6) 
  

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส าเนา 0 ชุด  

7) 
  

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส าเนา 0 ชุด 



 

11. กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด   

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน 

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 

8 วัน 

5) -  ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน 



 

11. กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด (ต่อ)   

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 
  

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 
  

ใบมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

ค่ำธรรมเนียม : 1,500 บำท 



 

12. กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน 

4) -  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน 



 

12. กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

2) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

3) 
  

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ ำหน่ำยอำหำร (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

4) 
  

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้จ ำหน่ำยอำหำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำ
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร (กรณีจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 

   ค่ำธรรมเนียม 200 บำท  

- จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 

   ค่ำธรรมเนียม 50 บำท  



 

13. กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่
ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน 

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภท
กิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน 



 

13. กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ค่ำธรรมเนียม : เป็นไปตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมต่อท้ำยเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ เรื่อง 
กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2543 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
  

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 
  

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 
  

ใบมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

5) 
  

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 
  

ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้
ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

7) 
  

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

8) 
  

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 
โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

9) 
  

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

10) 
  

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

11) 
  

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 



 

14. กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยทั่วไป  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน 

4) -  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน 



 

14. กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ค่ำธรรมเนียม : 4,000 บำท 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 
  

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

3) 
  

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

4) 
  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 
  

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้าน
ก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

6) 
  

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

7) 
  

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 

8) 
  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อย่างน้อย 2 คน 
1. คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง 
2. คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์ใน
ด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 



 

15. กำรขอปรับปรุงรำยกำร กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเคย
มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจ ำหน่ำยรำยกำรออกจำกทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูลทะเบียน
รำษฎร  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยื่นค าร้องและจัดท าค าร้องตามแบบพิมพ์ ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

1 วันท าการ 

2) กำรพิจำรณำ 
1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เพ่ือพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 
พิจารณา 

10 วันท าการ 

3) กำรพิจำรณำ 
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

5 วันท าการ 

4) กำรพิจำรณำ 
-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัติ  นายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงรายการ โดยคืนสถานภาพรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

7 วันท าการ 

5) กำรพิจำรณำ 
ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผลการพิจารณาอนุมัติของนาย
ทะเบียน และด าเนินการปรับปรุงรายการโดยคืนสถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

12 วันท าการ 

6) กำรพิจำรณำ 
-ส านักทะเบียนกลาง แจ้งผลการด าเนินการปรับปรุงรายการโดยคืนสถานภาพ
รายการบุคคลของผู้ยื่นค าขอในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
-ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่น แจ้งผู้ยื่นค าขอมาด าเนินการปรับปรุง
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตัวของตนเองให้ถูกต้องตรงกัน/จัดท าบัตรประจ าตัว 
(แล้วแต่กรณี) 

5 วันท าการ 



 

15. กำรขอปรับปรุงรำยกำร กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเคย
มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจ ำหน่ำยรำยกำรออกจำกทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูลทะเบียน
รำษฎร  

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/แบบส ารวจเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(แบบ 89) (แล้วแต่กรณี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) 
  

บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แล้วแต่กรณี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
  

เอกสารอ่ืนซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเกิด หลักฐานการศึกษา  
หลักฐานการปล่อยตัวคุมขัง ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

4) 
  

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (กรณีไม่มีเอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดง) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ  ส าเนา 0 ฉบับ 

5) 
  

ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานผู้รับรองตัวบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  



 

16. กำรขอปรับปรุงรำยกำร กรณีไม่ปรำกฏรำยกำรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยในฐำนข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยื่นค าร้องและจัดท าค าร้องตามแบบพิมพ์ ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

1 วันท าการ 

2) กำรพิจำรณำ 
1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เพ่ือพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

10 วันท าการ 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

5 วันท าการ 

4) กำรพิจำรณำ 
-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัติ  นายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบ เพื่อขอ
ปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
-กรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

7 วันท าการ 

5) กำรพิจำรณำ 
ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผลการพิจารณาอนุมัติของนาย
ทะเบียน และด าเนินการปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

12 วันท าการ 

6) กำรพิจำรณำ 
-ส านักทะเบียนกลางแจ้งผลการด าเนินการปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิมชื่อและ
รายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
-ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นค าขอมาด าเนินการเพ่ิมชื่อใน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตัวของตนเอง/จัดท าบัตรประจ าตัว 

5 วันท าการ 



 

16. กำรขอปรับปรุงรำยกำร กรณีไม่ปรำกฏรำยกำรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยในฐำนข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) 
  

เอกสำรอ่ืนซึ่งมีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือรับรองกำรเกิด หลักฐำน
กำรศึกษำ หลักฐำนกำรปล่อยตัวคุมขัง ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
  

รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว (กรณีไม่มีเอกสำรที่มีรูปถ่ำยท่ีทำงรำชกำรออกให้มำแสดง) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 

4) 
  

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชนของพยำนผู้รับรองตัวบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  



 

17. กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน  

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงข้ันตอนใด
และแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ (น.1) 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

ส ำเนำหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงำนคนเดิมทรำบว่ำ ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงำนแล้ว 
พร้อมหลักฐำนแสดงกำรรับทรำบ ของผู้ควบคุมงำนคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 

4) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนคนใหม่ ตำมมำตรำ 30  วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

5) 
  

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุม
งานคนใหม่) 

6) 
  

ส ำเนำหนังสือแจ้งกำรบอกเลิกผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 



 

18. กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์  

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

45 นาที 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ 

15 นาที 

3) ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์ 3 วัน 
4) จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพ่ือเสนอ

ผู้บริหารพิจารณา 
2 วัน 

5) พิจารณาอนุมัติ 7 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 

2) 
  

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 

3) 
  

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 

4) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 

5) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของ
ผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 

6) 
  

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับ
มอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 



 

19. กำรขอเลขที่บ้ำน กรณีทะเบียนบ้ำนชั่วครำว  

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น 

10 นาที 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง) 

2) 
  

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้ำน (ท.ร. 9) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 

3) 
  

เอกสำรกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ามี) 

4) 
  

เอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ามี) 



 

20. กำรขอเลขที่บ้ำน  

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

หลักฐำนที่ต้องใช้ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 
10 นาที 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้แจ้ง) 

2) 
  

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้ำน (ท.ร. 9) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 

3) 
  

เอกสำรกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ามี) 

4) 
  

เอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ามี) 



 

21. กำรขอหนังสือรับรองกำรเกิด ตำมมำตรำ 20/1 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น 

10 นาที 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติของบิดามารดา ถึงสถานที่เกิด จ านวนพี่น้องร่วม
บิดามารดา และทีอยู่ปัจจุบัน และรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น เสนอ
ให้นายอ าเภอพิจารณา 

20 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
นายอ าเภอ พิจารณาพยานหลักฐาน แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบ 

9 วัน 

4) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการ และแจ้งผลการ
พิจารณา 

1 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง) 

2) 
  

รูปถ่ำย 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ   

3) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38 , ท.ร. 38/1 , ท.ร.38 ก หรือ 
ท.ร.38 ข 
ฉบับจริง 1 ฉบับ   

4) 
  

หลักฐำนที่แสดงว่ำเกิดในรำชอำณำจักร (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เช่น หลักฐานลงบัญชีทหารกองเกิน , ใบส าคัญประจ าถิ่นที่อยู่ หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว เป็นต้น) 



 

22. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน 
ฯ 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ – 
  

4) 
  

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง
ส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 



 

22. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

5) 
  

ใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ 
หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบ
ท้ำย (กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

6) 
  

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ ๓๐ บำท พร้อมส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

7) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

8) 
  

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

9) 
  

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น                ผู้ประกอบ
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

10) 
  

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
  

11) 
  

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มลีำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 



 

22. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

12) 
  

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ 
คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ 
อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทท่ีตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำม
กฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่
รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
  

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 
ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

14) 
  

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

15) 
  

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพ  สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

16) 
  

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

17) 
  

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 



 

22. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 (ต่อ) 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

หลักฐำนที่ต้องใช ้

18) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

22) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

23) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 



 

23. กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 

หลักฐำนที่ต้องใช้ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)) 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และ
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)) 

35 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ  หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ชุด  หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

ค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ ข. 2) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

4) 
  

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง
ส ำเนำทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้
เคลื่อนย้ำยอำคำรไปไว้ในที่ดิน 
ส ำเนำ 1 ชุด 



 

23. กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (ต่อ) 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
5) 

  
กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

6) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

7) 
  

ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

8) 
  

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

9) 
  

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

10) 
  

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

11) 
  

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด  

12) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 

13) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด  ส ำเนำ 0 ชุด 



 

24.  กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถที่กลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของรถ เพื่อกำรอ่ืนตำม
มำตรำ 34 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร 
1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.4) และ
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

ค ำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ เพื่อกำรอ่ืน (แบบ ข. 
4) 
ฉบับจริง 1 ชุด  หมำยเหตุ - 

4) 
  

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ
ทุกหน้ำ 
ฉบับจริง 0 ชุด  ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

5) 
  

หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  หมำยเหตุ - 

หลักฐำนที่ต้องใช ้



 

24.  กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถที่กลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของรถ เพื่อกำรอ่ืนตำม
มำตรำ 34 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
6) 

  
หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

7) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของท่ีดิน) 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

8) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค ำนวณ (กรณีเป็นสิ่ง
ที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

9) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ สถำปัตยกรรม 
(กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

10) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

11) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

12) 
  

แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด   

13) 
  

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็น
สิ่งท่ีสร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด   

14) 
  

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร หรือดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปล่ียนกำรใช้
อำคำร 
ฉบับจริง 1 ชุด   

หลักฐำนที่ต้องใช ้



 

25. กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร)) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร)) 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร)) 

7 วัน 

4) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต   (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1) 

35 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)   

3) 
  

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

4) 
  

ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 



 

25. กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
5) 

  
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง
ส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

6) 
  

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ 
หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบ
ท้ำย (กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

7) 
  

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

8) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของท่ีดิน (กรณีเจ้ำของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)  

9) 
  

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

10) 
  

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

11) 
  

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 



 

25. กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
12) 

  
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
  

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ 
ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้อง
มีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำร
ต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำร
ออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

14) 
  

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 
ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

15) 
  

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำ
กำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

16) 
  

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

17) 
  

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 



 

25. กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
18) 

  
แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

22) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

23) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

24) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  



 

26. กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

5 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และ
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (น.5) 

12 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

แบบค ำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (แบบ ข. 3) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

4) 
  

ส ำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำร หรือผู้ครอบครองอำคำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 

5) 
  

หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

6) 
  

ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (เฉพำะกรณีที่อำคำรที่ขออนุญำตเปลี่ยนกำร
ใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 



 

26. กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
7) 

  
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 

8) 
  

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพำะ
กรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ ำหนักบรรทุกบนพื้นอำคำร
มำกขึ้น กว่ำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม 
ฉบับจริง 1 ชุด 

9) 
  

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณ พร้อมส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร มีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  



 

27. กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร)) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1) 

35 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)  

2) 
  

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
  

แบบค ำขออนุญำตรื้อถอนอำคำร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

4) 
  

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอน วิธีกำร และสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในกำรรื้อถอนอำคำร (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภท
เป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 



 

27. กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

5) 
  

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง
ส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้
รื้อถอนอำคำรในที่ดิน 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

6) 
  

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ 
หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

7) 
  

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

8) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

9) 
  

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ ำนำจบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของอำคำร (กรณีเจ้ำของอำคำรเป็นนิติบุคคล) 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

10) 
  

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 



 

27. กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

11) 
  

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

12) 
  

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  



 

28. กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 

4 ชั่วโมง 

2) กำรพิจำรณำ 
เสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้มีอ านาจอนุญาตได้
พิจารณา 

1 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 

5 วัน 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
แบบค ำร้องขออนุญำตโฆษณำ (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 
  

แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิว 
ฉบับจริง 2 ชุด 

3) 
  

ตัวอย่ำงของแผ่นประกำศหรือใบปลิวที่จะโฆษณำ 
ฉบับจริง 2 ชุด 

4) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำร้อง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นค าร้องด้วยตนเอง)  

5) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ขออนุญำต พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน) 

6) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทน พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน) 

7) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน) 



 

28. กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
8) 

  
ส ำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล
รับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้อง
ด้วยตนเอง) 

9) 
  

ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
และประทับตรำนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้อง
ด้วยตนเอง) 

10) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล ผู้ย่ืนค ำร้อง พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้อง
ด้วยตนเอง)  

11) 
  

ส ำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล
รับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

12) 
  

ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
และประทับตรำนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

13) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลผู้มอบอ ำนำจ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 



 

28. กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
14) 

  
หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทน พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

15) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ ผู้ย่ืนค ำร้องแทน พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

: หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ          

  ค่ำธรรมเนียม 200 บำท  

: หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นกำรค้ำ  

   ค่ำธรรมเนียม 100 บำท  



 

29. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

30 นาท ี

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่การเงินรบัช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรบัจดทะเบียน /เจา้หน้าทีบ่ันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาท ี

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณชิย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

4) 
  

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) 
  

ส ำเนำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกิจกำรในประเทศ กรณีนิติบุคคลต่ำงประเทศขอ
เปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรสำขำในประเทศไทย พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

6) 
  

ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 



 

29. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
7) 

  
(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือ
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

8) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดย
มีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ควำมยินยอม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

9) 
  

แผนที่แสดงสถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

10) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

11) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

: ค่ำธรรมเนียมครั้งละ 20 บำท 

: ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร   ชุดละ 30 บำท 



 

30.  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  

: ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน  ครั้งละ 20 บำท  

: ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร  ชุดละ 30 บำท  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
30 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) 
  

ใบทะเบียนพำณิชย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4) 
  

หนังสือรับฝำกบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) 
  

ส ำเนำเอกสำรกำรสั่งเลิกประกอบกิจกำรในประเทศ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

6) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

7) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หลักฐำนที่ต้องใช ้



 

31. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ    
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
30 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

4) 
  

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

5) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมี
ผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำม
ยินยอม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 



 

31. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ    
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
6) 

  
แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

7) 
  

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

8) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

9) 
  

ส ำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำก
เจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ หรือ ส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร 
หรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น
วีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 
 

10) 
  

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุน หรือ    
อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำบันทึกถ้อยค ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 
 

: ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน  ครั้งละ 50 บำท  

: ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร  ชุดละ 30 บำท  



 

32. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
30 นาที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

  
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 
  

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

4) 
  

หนังสือหรือสัญญำจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคลหรือกิจกำรร่วมค้ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5) 
  

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

6) 
  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือผู้ขอเลขที่บ้ำน หรือ
ส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

7) 
  

แผนที่แสดงท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำม
รับรองเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 



 

32. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

หลักฐำนที่ต้องใช ้

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
8) 

  
หนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

9) 
  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

10) 
  

ส ำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ หรือ ส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือ
หลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิ
ทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

11) 
  

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุน หรือ อำจมำ
พบเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำบันทึกถ้อยค ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดง
หลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

12) 
  

หลักฐำนหรือหนังสือชี้แจงกำรประกอบอำชีพหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิด หรือกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

13) 
  

หนังสือรับรองรำยกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด แล้วแต่กรณี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า) 

: ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน  ครั้งละ 50 บำท  

: ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร  ชุดละ 30 บำท  


