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คู่มือส ำหรับประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ อ ำเภอทุง่ศรีอุดม จังหวัดอุบลรำชธำน ี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ที่มำ 
        เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ
อนุญาตด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ..... ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตา
มาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 
2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้
น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ..... ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 
        ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ดังนี ้
        มำตรำ 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับ
อนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
มายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได ้
         มำตรำ 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ จัดส าเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ใน
คู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
         มำตรำ 7 วรรคสำม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็ว 
           มำตรำ 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรบัประชำชน 
       2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
       2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน            
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
      “กำรบริกำรประชำชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจน
แล้วเสร็จตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของ
รัฐก าหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่  การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ     
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริกำร” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงำนของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 
 

4. แนวคิดและหลักกำร 
        แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาเป็นหลักการส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
         4.1 ควำมหมำยของคู่มือส ำหรับประชำชน  

             เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตกำรด ำเนินกำร  
                       หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต 
จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรบัประชำชน  
                        การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
     1) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
     2) เพื่อลดตน้ทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
     3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
     4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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                   4.4 เป้ำหมำยของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรบัประชำชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใดมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนและน าไปใช้ในการ
ให้บริการประชาชน 
 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรจัดท ำคู่มือส ำหรบัประชำชน 
             ประโยชน์ต่อผูร้ับบริกำร 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการให้บริการหน่วยงาน
ต่อไป 
              ประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริกำร 

    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 
  - สามารถติดตามและประเมนิผลการให้บรกิารตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อน ามาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
      ประโยชนโ์ดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน/งำนที่ให้บริกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ  

อ ำเภอทุ่งศรีอุดม จงัหวัดอุบลรำชธำนี 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                         
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลกุดเรือ     

โทรศัพท ์: 045-210811 
 จันทร์ ถึง วันศกุร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีหน้าที่ในการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่ เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ             
และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรพัย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมิน 

ภาษี (ภ.ร.ด.8)  
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรพัย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนบัแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่
เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย 

ก าหนด 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ 
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าของด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค า 

ขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอ 

และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณา 

แล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  เจ้าของทรพัย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม

แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการ
ประเมินภาษ ี(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  เจ้าของทรพัย์สินมีหน้าทีช่ าระภาษีภายใน 30 วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระภาษีเกิน 30 
วัน จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
(ภ.ร.ด.9) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน 
15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5.  ผู้บริหารทอ้งถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 
(ภายใน 30 วนั ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น   31  วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมส าเนา 

1 1 ชุด 

2.  ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 

3.  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมส าเนา เช่น โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตปลูก 
สร้าง, หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือโรงเรือนฯ 

1 1 ชุด 

 



-7- 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

4.  หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียน
การค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
ค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม, สัญญาเช่าอาคาร 

1 1 ชุด 

5.  หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติบุคคล) 

1 1 ชุด 

6.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ท าการแทน) 

1 0 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรรับช ำระภำษีป้ำย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                         
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลกุดเรือ     

โทรศัพท ์: 045-210811 
 จันทร์ ถึง วันศกุร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ 
รับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อย่ีห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี ้

1. องค์การบริหารส่วนต าบลประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมิน 

ภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษี 

ภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)  

ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
7. กรณีทีผู่้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ไดภ้ายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งใหผู้้เสียภาษีทราบตามแบบ 
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ 
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผูร้ับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค า
ขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
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  10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการพ.ศ. 2558 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป..1) 

ภายในเดือนมีนาคม 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษ ี(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระภาษีเกิน 15 วัน 
จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
(ภ.ป.4) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินใหมภ่ายใน 
30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5.  ผู้บริหารทอ้งถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 
(ภ.ป.5) (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น   46  วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมส าเนา 

1 1 ชุด 

2.  ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
3.  แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย

รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดต้ัง
หรือแสดง 

1 0 ชุด 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

4.  หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียน
การค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

0 1 ชุด 

5.  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 1 1 ชุด 

6. ใบเสรจ็รับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 0 1 ชุด 

6.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ท าการแทน) 

1 0 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

 
 



-16-  
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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                         
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลกุดเรือ     

โทรศัพท ์: 045-210811 
 จันทร์ ถึง วันศกุร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการรบัช าระภาษบี ารุงท้องที่จากที่ดินที่เป็นของบุคคลและนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซึ่งมกีรรมสิทธิ์ในทีด่ิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ได้แก่ พ้ืนที่ดิน 
และพื้นที่ที่เปน็ภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์
ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี
บ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น โดยมีหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศประชาสัมพันธ์ก าหนดระยะเวลาในการับช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ 

2. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ผูม้ีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน ที่เป็น 
กรรมสิทธิ์ของตน 

3. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เป็นเจ้าของที่ดินนั้นอยู่ 

4. เจ้าหน้าที่รับแบบ (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบเอกสารกับทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
5. เจ้าหน้าที่รับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 
6. ก าหนดรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี หากเกิน

ก าหนดระยะเวลาต้องเสียเงินเพิ่มตามก าหนดระยะเวลาที่ล่วง 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ ใช้หลักเกณฑ์ในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่โดยลดหย่อน 

ให้ ๓ ไร่ และไร่ต่อไปคิดอัตราไร่ละ 5 บาท ต่อไป ตามประกาศราคาปานกลางที่ดินเขตต าบลกุดเรือ พระราช
กฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้
ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.... เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณภาษีและ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ         

(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม – เมษายน  
    (2 นาที) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่  (2 นาที) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  พนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษีและออก
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) (1 นาที) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน  5  นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐผู้มาช าระภาษี 

1 1 ชุด 

3.  เอกสาร ภ.บ.ท.5 ทางราชการออกให้ หรือ
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน 

1 0 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนปลัด                                           
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  ส านักงานปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210810 

 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 

หลักเกณฑ ์
 

ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
      (3) มีอายุหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่
อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548  
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ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปน้ี 
         (1) รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
         (2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธ ิ

 

  วิธีกำร 
 

       1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อม
เอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานทีแ่ละภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
       2. กรณผีู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบน้ีแล้ว 
       3. กรณผีู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน

ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน ระยะเวลา 15  นาที 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน               
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ ระยะเวลา 10 นาที  

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบย่ืนค าขอ 
    ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ   

ระยะเวลา 10 นาท ี

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
 

ระยะเวลำ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปีทกุวันเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 
และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาทีต่อราย และองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือจะปิด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธภิายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสดุระยะเวลาการลงทะเบียน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมส าเนา 

1 1 ชุด 

2.  ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)  

0 1 ชุด 

4.  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของ
ผู้รับมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

0 1 ชุด 

5. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีที่ผู้รับขอเงนิเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

0 1 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210810  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

                                                                                   ทะเบียนเลขที่......................../......... 
แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ................ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอำยุ 

เขียนที่.................................................      
วันที่..............เดอืน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ             มีชื่ออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 
รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้สูงอายุที่ย่ืนค าขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก 
(ระบุที่อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดงัต่อไปนี้ (เลือก  1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 
พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้ 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผา่นธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 
   
       (ลงชื่อ)............................................................    (ลงชื่อ)..........................................................               
             (..................................................................)          (..........................................................)                  
                 ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                 เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 
 
 
 

เฉพำะกรณีผู้สูงอำยุมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัว
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่
......................................................................................... 

.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
----   
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
.................................................................................................... 
(ลงชื่อ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 

ค ำสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

(ลงชื่อ)......................................................... 
     (......................................................)                                    

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
วัน/เดือน/ปี............................................. 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ผู้สูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ที่..................... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาที่ไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง                                            
                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                         (........................................................) 
                                            เจ้าหน้าที่ผูร้ับลงทะเบียน 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนปลัด                                           
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  ส านักงานปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210810 

 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียน
และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิล าเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 

หลักเกณฑ ์
 

ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
      (3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชิวิตคนพิการ 
      (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  

ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดง
ความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คนพกิารเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณ ียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการ
เป็นผู้แทนดังกล่าว 
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  วิธีกำร 
 

       1. คนพิการ ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคน
พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
       2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการจากกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถอืว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบน้ีแล้ว 
       3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รบัเบีย้ความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเบี้ย
ความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ

ถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ระยะเวลา 10 นาที 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน               
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ ระยะเวลา 10 นาที  

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบย่ืนค าขอ 
    ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ   

ระยะเวลา 10 นาท ี

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปีทกุวันเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 
และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาทีต่อราย และองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือจะปิด
ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธภิายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสดุระยะเวลาการลงทะเบียน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

1.  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อม
ส าเนา 

1 1 ชุด 

2.  ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการผ่านธนาคาร)  

0 1 ชุด 

4.  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของ
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  
ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณ ี(กรณยีื่นค าขอแทน) 

0 1 ชุด 

5. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของ
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  
ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณ ี

0 1 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210810  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

ทะเบียนเลขที่................../................ 
แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ........... 

 
 
 

 

ข้อมูลคนพิกำร                                                                       เขียนที่
........................................................... 

วันที่........................เดือน...............................พ.ศ....................... 

ค าน าหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 
ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................... 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ในส าเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต าบล         อ าเภอ       . 
จังหวัด          รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นค าขอ ----  
ประเภทควำมพิกำร         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปัญญา                             
   ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู ้     ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ าซ้อน      ไม่ระบุความพิการ 
สถำนภำพ    โสด       สมรส      หม้าย      หย่าร้าง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ    เคยได้รับ(ย้ายภูมิล าเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ     ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 
 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  
  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มิสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
    
   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 
พร้อมแนบเอกสำรดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย     ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 

             (ลงชื่อ)........................................................              (ลงชื่อ)........................................................ 
                    (........................................................)                      (.......................................................) 
                    ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                            เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก   และท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

เฉพำะกรณีคนพิกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องกับคน
พิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สาม-ี ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อื่น  ๆ ..........................ลงทะเบียน
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ).....................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................... 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 
....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
---- แล้ว 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก............................................................................................ 

 (ลงชื่อ)................................................. 
        (...................................................) 

     เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................... 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                     (........................................................) 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                     (........................................................) 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                     (........................................................) 

ค ำสั่ง 
  รับลงทะเบียน     ไม่รับลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................. 

วัน/เดือน/ปี............................................ 
 

 
 
 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิกำรย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ที่อื่น
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม ............. ถึง 30 พฤศจิกำยน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยใน  เดือนพฤศจิกำยน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความ
พิการ 

                               ..................................................................... 
                           เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดตำมเส้นประให้คนพิกำรที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว ้
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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนปลัด                                           
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  ส านักงานปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210810 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับ
การสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

 

  หลักเกณฑ ์
 

ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถ 

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือ
ผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน 

 

วิธีกำร 
 

      1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ท า
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
      2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่
โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปญัหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยาก
ต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
      3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไป
ยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม ่
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบ

อ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ 
ระยะเวลา 10 นาท ี

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน               
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ ระยะเวลา 20 นาที  

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติ ระยะเวลา 15 นาที 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์ ระยะเวลา 3 วัน 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
5.  จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลกัฐาน

ประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 
ระยะเวลา 2 วัน 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
6.  พิจารณาอนุมัติ ระยะเวลา 7 วัน  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             

ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  13  วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1.  บัตรประจ าตัวหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

1 1 ชุด 

2.  ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ประสงค์
ขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผ่าน
ธนาคาร)  

1 1 ชุด 

4.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

1 0 ชุด 

5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของ
ผู้รับมอบอ านาจ(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนิน 
การแทน) 

1 1 ชุด 

5. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ประสงค์จะรับเงินผ่านธนาคารของผู้รับ
มอบอ านาจ) 

1 1 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210810  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

แบบค ำขอรบักำรสงเครำะห ์

ล ำดับที่............./..............           วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจ ำตัวประชำชน........................................ 

เกดิวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อำยุ............ ปี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขที่...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ที่.............. ต ำบล....................   อ ำเภอ

.....................    จังหวัด..................   รหัสไปรษณีย์...............  ขอแจ้งควำมประสงค์ขอรับเงินสงเครำะห์  เพ่ือกำรยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยขอให้รำยละเอยีดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

                      1. ที่พักอำศัย ( )  เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ช ำรุดทรุดโทรม ( ) ช ำรุดทรุดโทรมบำงส่วน ( )  

มั่นคงถำวร    ( )  เป็นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................... 

  2 . ที่พักอำศัยอยู่ห่ำงจำกบ้ำนหลังที่ใกล้ที่สดุเป็นระทำง...........................สำมำรถเดินทำงได้ 

( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  เนื่องจำก .......................................................................... อยู่ห่ำงจำกชุมชน/หมู่บ้ำน

เป็นระยะทำง...................................สำมำรถเดินทำงได้ ( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  เนื่องจำก

.............................................. 

อยู่ห่ำงจำกหน่วยบริกำรของรัฐที่ใกล้ที่สดุเป็นระยะทำง................สำมำรถเดินทำงได้  ( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  

เนื่องจำก  ................................................................................................... 

  3. กำรพักอำศัย ( )  อยู่เพียงล ำพัง  เน่ืองจำก......................................มำประมำณ

.......................... 

( )  พักอำศัยกบั ...................รวม .........คน เป็นผู้สำมำรถประกอบอำชีพได้จ ำนวน.........คน มีรำยได้รวม.........

บำท/เดือน   ผู้ที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้เน่ืองจำก

............................................................................................................... 

   4. รำยได้ – รำยจ่ำย  มีรำยได้รวม................บำท/เดือน  แหล่งที่มำของรำยได้

................................ 

น ำไปใช้จ่ำยเป็นค่ำ............................................................................................................. 

บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้................................................................สถำนที่ติดต่อเลขที่.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ต ำบล.................................. 

อ ำเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี์............................................. 

โทรศัพท.์........................โทรสำร.........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................  

     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำถ้อยค ำที่ให้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

    

          .................................................  ผู้ให้ถ้อยค ำ 

                                        (................................................) 
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หนงัสือแสดงควำมประสงคใ์นกำรรบัเงินสงเครำะห ์
                                                   เขียนที่..........................................................    

 

                                            วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............. 
    
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล...................................... 

   ตำมที่มีกำรอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับกำร

สงเครำะห์เงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ.......................................................ล ำดับที่...................น้ัน 

  ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์  ดังนี้  

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร.............................สำขำ................................. 

              เลขที่บัญชี..................................................................... 

 

      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

    (...................................................) 
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หนงัสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                   เขียนที่..........................................................    
 

   วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............. 
    
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
                    ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอ านาจให้...........................................เลข
ประจ าตัวประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย
....................หมู่ที่.......... ต าบล………………..  อ าเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… 
รหัสไปรษณีย…์………… โทรศัพท์........................        โทรสาร......................... เกี่ยวพันเปน็
..................................เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการหนึ่งดังต่อไปนี้  และให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทุกประการ 
  ( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  ( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห ์
            โดยให้จ่ายให้แก่....................................................................................... 
             ( ) เป็นเงินสด 
   ( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 
      เลขที่บัญชี......................................................................................... 
   ( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพต่อไป 
     ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอ านาจ 
                                                           (...........................................................) 
                                                   ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

                                                          (...........................................................) 
                                                   ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                                          (...........................................................)     
                                                   ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                                          (...........................................................) 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      
กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำใน
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                                           
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210810 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

การจัดการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และ
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานเขตพื้นที่ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ส าหรับการนับอายุเด็กเพื่อ
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด 
ให้นับเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเพื่อเข้ ารับ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นอกจากนี้ยังก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ คระกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดตามความจ าเป็นเพือ่ประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

กำรรับนักเรียนก่อนปฐมศึกษำ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 

และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้  
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อน
เด็กเข้าเรียน 

 



-37- 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อน
ประถมศึกษา 

3. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน 
4. สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาค

บังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการ
รับนักเรียน 

5. สถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียน 
และวิธีการรับนักเรียน ให้ผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ 

6. คณะกรรมการรับนักเรียนด าเนินการรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน และ
ก ากับดูแลให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค 

     (1) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ 
ถ้ายังไม่เต็มจ านวนให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

     (2) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบแรกแล้วยังไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน ให้
สามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมจนครบจ านวนได้ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียด

การส่งเด็กเข้าเรียนและมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้
ทราบ (ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี) 

 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูล
ประชากรในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่ที่จะเข้าเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน)  

 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนและ
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนวทางการรับ
นักเรียนและวิธีการรับ (ระยะเวลา 3 วัน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  สถานศึกษาแจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองทราบ แนวการรับนักเรียน และวธิีการรับ
นักเรียน (ระยะเวลา 2 เดือน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5.  สถานศึกษาด าเนินการรับสมัครนักเรียน                 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและ
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน (ระยะเวลา 1 เดือน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

6.  สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือก (ระยะเวลา 7 วัน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-38- 
 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  8 วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร และส าเนา 
โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของ
นักเรียนลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(1) กรณีไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียก

หนังสือรับรองการเกิน บัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการ
จัดท าขึ้นในลักษณะเดียวกัน 

(2) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ 
(2) ให้เรียกหลกัฐานที่ทางราชการ
ออกให้ หรือเอกสารตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ได ้

(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) 
และ (3) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือองค์กรเอกชนท าบันทึกแจ้ง
ประวัติบุคคล ตามแนบท้ายระเบียบนี้ 
เป็นหลักฐานทีจ่ะน ามาลงหลักฐาน
ทางการศึกษา 

(4) ในกรณีที่ไม่มีบคุคล หรือองค์กร
เอกชนตาม (4) ใหซ้ักถามประวัติ
บุคคลผู้มาสมคัรเรียนหรือผูท้ี่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาลงรายการบันทึก
แจ้งประวัติบุคคลตามแนบท้าย
ระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน ามาลง
หลักฐานทางการศึกษา 

1 1 ชุด 

2.  ทะเบียนบา้นตัวจริงของนักเรียน 1 1 ชุด 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
จ ำนวน 

3.  กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหน้ าใบเปลี่ยนตัว
จริงและส าเนา  

1 1 ชุด 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนยีม    - 
 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210810  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล 
ธรรมดำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
จดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2.  ทะเบียนบา้น 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. หนังสือให้ความยินยอมใหใ้ช้สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

1 0 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

4. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

7. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงนิตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดแีถบ
บันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ดวีีดี หรือดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

0 1 ฉบับ 

8. หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหลง่ที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได ้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

 

ค่ำธรรมเนียม 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)   50   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 

 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
จดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ฉบับ 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. หนังสือให้ความยินยอมใหใ้ช้สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

1 0 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

4. แผนที่แสดงทีต่ั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

5. ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุที่ประสงค์
ทุนที่ตั้งส านักงานรายช่ือกรรมการและอ านาจ
กรรมการพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(หากเป็นเอกสารที่ท าขึ้นในตา่งประเทศจะต้อง
มีค ารับรองของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่ง
กฎหมายของประเทศนั้นๆตั้งให้เป็นผู้มีอ านาจ
รับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของ
เจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย) 

0 1 ฉบับ 

6. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการใน
ประเทศไทย (หากเป็นเอกสารที่ท าขึ้นใน
ต่างประเทศจะต้องมีค ารับรองของโนตารีพับ
ลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆตั้ง
ให้เป็นผู้มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค า
รับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย) 

1 0 ฉบับ 

7. ใบอนุญาตท างานของผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการ
ในประเทศไทย (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 

1 0 ฉบับ 

8. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือ
หนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้า
มี) 

1 0 ฉบับ 

9. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

10. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ    
(ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

11. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้
เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดแีถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดวีีดีหรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกีย่วกับการบันเทิง) 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

12. หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหลง่ที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดบัด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

13. หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณ ี(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

    
ค่ำธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)   50   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 

 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุน้ส่วนจดทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและ 
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด)บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด   
ที่ประกอบพำณิชยกิจชนิดที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้อง          
จดทะเบียนพำณิชย์ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
จดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอ
จดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

3. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

1 0 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

5. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

8. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดแีถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดวีีดีหรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกีย่วกับการบันเทิง) 

0 1 ฉบับ 

9. หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหลง่ที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได ้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

10. หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพ 
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณ ี(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 
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ค่ำธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)   50   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 

 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-57- 

 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุน้ส่วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่วมค้ำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
จดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. หนังสือหรือสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

คณะบุคคลหรอืกิจการร่วมค้า 
1 0 ฉบับ 

3. หนังสือให้ความยินยอมใหใ้ช้สถานที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ ่

1 0 ฉบับ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

5. แผนที่แสดงที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

8. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดแีถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดวีีดีหรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกีย่วกับการบันเทิง) 

0 1 ฉบับ 

9. หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหลง่ที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได ้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

10. หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณ ี(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

11. หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลห้างหุ้นส่วนจ ากัดบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดแล้วแต่กรณ)ี (ใช้ในกรณีเป็น
กิจการร่วมค้า) 

1 0 ฉบับ 
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ค่ำธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)   50   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 

 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำร                 
จดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
     2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถอืว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

1 0 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

4. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

7. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 0 ฉบับ 
 

    
ค่ำธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 

 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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     คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำร                 
จดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
     2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน 
เจ้าหน้าที ่
 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถอืว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 0 ฉบับ 
3. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการ

ในประเทศกรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอ
เปลี่ยนแปลงผูจ้ัดการสาขาในประเทศไทย
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

4. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและ
หรือชื่อสกุล (ถา้ม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

5. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน (ใช้ในกรณีแก้ไข
เพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

1 0 ฉบับ 

6. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ใช้ในกรณแีก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่ง
ใหญ)่ 

0 1 ฉบับ 

7. แผนที่แสดงสถานที่ต้ังส านักงานแห่งใหญแ่ละ
สถานที่ส าคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร (ใชใ้นกรณีแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ)่ 

1 0 ฉบับ 

8. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

    
ค่ำธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 

 
กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  

 
 
 
 
 



-73- 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำร                 
จดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด) บริษัท
จ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
     2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน 
เจ้าหน้าที ่
 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถอืว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอ
จดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 0 ฉบับ 
4. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 

1 0 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

6. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

7. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

9. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง/1 ฉบับเอกสาร
เพิ่มเติม (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการ
ขายหรือให้เช่าแผ่นซีดแีถบบนัทึกวีดิทัศน์แผ่น
วีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศนร์ะบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

0 1 ฉบับ 

10. หนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหลง่ที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได ้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 

11. หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แล้วแต่กรณ ี(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 

1 0 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำร                 
จดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญคณะบุคคล
และกิจกำรร่วมค้ำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
     2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่น
ยื่นจดทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
 

หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ) 1 0 ฉบับ 
3. สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือคณะบุคคลหรือกิจการรว่มค้า 
1 0 ฉบับ 

4. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงช่ือ
รับรองอย่างน้อย 1 คน (ใช้ในกรณีแก้ไข
เพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

1 0 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

0 1 ฉบับ 

6. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

1 0 ฉบับ 

7. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

8. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 0 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะ
โดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญา
เช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนด 30 วนันับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณผีู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น 
วิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสยีตามกฎหมายลงลายมือ
ชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะ 
มอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนกไ็ด ้

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่  
หมำยเหต ุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย 
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เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง 
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ 1 0 ฉบับ 
3. หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการ

ลงบัญช ี
1 0 ฉบับ 

4. ส าเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการใน
ประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะ
โดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญา
เช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนด 30 วนันับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณผีู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น 
วิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสยีตามกฎหมายลงลายมือ
ชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะ 
มอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนกไ็ด ้

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่  
หมำยเหต ุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งน้ีในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย 
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เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง 
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ชุด 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ 1 0 ฉบับ 
3. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

(กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่ยื่นค าขอเป็น
ผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

4. ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล
และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด) บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชน
จ ำกัด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะ
โดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญา
เช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนด 30 วนันับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณผีู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น 
วิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสยีตามกฎหมายลงลายมือ
ชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะ 
มอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนกไ็ด ้

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่  
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หมำยเหต ุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถอืว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง 
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 0 1 ฉบับ 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของ

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย์ 1 0 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ   20   บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่วมค้ำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะ
โดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญา
เช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนด 30 วนันับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณผีู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น 
วิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสยีตามกฎหมายลงลายมือ
ชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะ 
มอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนกไ็ด ้

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่  
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หมำยเหต ุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง 
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(ระยะเวลา 30 นาท)ี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
2.  เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลา 

5 นาที)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

4.  นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ (ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  60 นาท ี
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 1 0 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 0 ฉบับ 
3. ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก

คนให้เลิกห้างหุ้นส่วนคณะบุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้าพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 
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รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

4. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

1 0 ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

0 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)   20   บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  30   บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      
กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย               
ต่อสุขภำพ                                                                                           

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. หลักเกณฑว์ิธีกำร 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ 

(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
น้ัน) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์ม
ที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรือ 
     2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ  
        (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
       (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการ
ที่ขออนุญาต 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ ์

 
หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร 

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ระยะเวลา 15 นาท)ี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิม่เติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จดัท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  

        (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

    (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

    (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วนัที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)) 

    (ระยะเวลา 20 วัน) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
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ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
4.  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

    (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทกุ 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

    (ระยะเวลา 8 วัน) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณมีีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภท
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น)  

    (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ)  

    (ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  30 วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 0 1 ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล     1 1 ฉบับ 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มกีารมอบอ านาจ) 1 1 ฉบับ 

5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล 

1 1 ฉบับ 

 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ทีใ่ช้
ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

0 1 ฉบับ 

2. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าว
สามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

0 1 ฉบับ 

3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.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 

0 1 ฉบับ 

4. เอกสารหรอืหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 

0 1 ฉบับ 

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 

1 1 ฉบับ 

6. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

1 0 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
 

ไม่มีค่าธรรมเนยีม    -    บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. หลักเกณฑว์ิธีกำร 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภท 

กิจการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนบัแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมือ่ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีทีผู่้ประกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
    2. เงื่อนไขในการยืน่ค าขอ  
         (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
        (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการ
ที่ขออนุญาต 
       (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ ์
      
หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด (ระยะเวลา 15 นาที) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จดัท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)  

    (หากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ    
(ระยะเวลา 20 วัน) 

    (กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2557)) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
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ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
4.  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไมอ่นุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

    (ระยะเวลา 8 วัน) 
    (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทกุ 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณมีีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภท
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น) (ระยะเวลา 1 วัน) 

    (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  30 วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 0 1 ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล     1 1 ฉบับ 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มกีารมอบอ านาจ) 1 1 ฉบับ 

5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล 

1 1 ฉบับ 

 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ทีใ่ช้
ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

0 1 ฉบับ 

2. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าว
สามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

0 1 ฉบับ 

3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.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 

0 1 ฉบับ 

4. เอกสารหรอืหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 

0 1 ฉบับ 

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 

0 1 ฉบับ 

6. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

1 0 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
 

ไม่มีค่าธรรมเนยีม    -    บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      
กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ               
และขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. หลักเกณฑว์ิธีกำร 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือ 

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
    2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ  
       (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่
และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
ควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์ 
 
       หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนบัแต่วัน
พิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐาน
ที่ท้องถิ่นก าหนด (ระยะเวลา 15 นาที) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันท ีกรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จดัท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

       (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรอืไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดา้น
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

(ระยะเวลา 20 วัน) 
       (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วันนับแตว่ันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
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ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
4.  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธใินการอุทธรณ ์

    (ระยะเวลา 8 วัน) 
    (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทกุ 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณมีีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

    (ระยะเวลา 1 วัน) 
    (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  

 

ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  30 วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 0 1 ฉบับ 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 0 1 ฉบับ 
2. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนิน
กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจดั
สิ่งปฏิกูล 

0 1 ฉบับ 

3. แผนการด าเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการบริหารจัดการ 

0 1 ฉบับ 

4. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบตัิงาน
ประจ ายานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่น
ก าหนด) 

0 1 ฉบับ 

5. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน
สิ่งปฏิกูล 

1 0 ฉบับ 

 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม    3,000   บาท 
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การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

 
 
 
 
 



-127- 
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คูมือส ำหรับประชำชน 
                       

งำนที่ให้บริกำร                      
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ               
และขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง                                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1.  กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ                      

โทรศัพท ์: 045-210811 

 วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ              
13.00 – 16.30 น. 

  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 

1. หลักเกณฑว์ิธีกำร 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็น 

ธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนญุาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมือ่ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแลว้ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่

ทั้งนี ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีทีผู่้ประกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

                         (2) หลกัเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่
และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
ควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์ 
 

                    หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร 
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด (ระยะเวลา 15 นาที) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจาหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิม่เติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จดัท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

       (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

3.  เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  
(ระยะเวลา 20 วัน) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
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ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
4.  การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไมอ่นุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

    (ระยะเวลา 8 วัน) 
    (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทกุ 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. 
ทราบ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณมีีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนด (ระยะเวลา 1 วัน) 

    (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  

 

ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  30 วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 0 1 ฉบับ 
 

     2)   เอกสารอื่นๆ ส าหรบัยื่นเพ่ิมเติม 
 

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

1. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 0 1 ฉบับ 
2. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนิน
กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจดั
สิ่งปฏิกูล 

0 1 ฉบับ 

3. แผนการด าเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการบริหารจัดการ 

0 1 ฉบับ 

4. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบตัิงาน
ประจ ายานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูล  

0 1 ฉบับ 

5. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน
สิ่งปฏิกูล 

1 0 ฉบับ 

 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม    3,000   บาท 
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การรับเรื่องร้องเรียน 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  
โทรศัพท์: 045-210811  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 


