
 

 

 

 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน  

ตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์หัก 

ประจ ำป ีพ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครัง้ที่ 1 

 
 

 

 

 



 

 

ค ำน ำ 

 

  ด้วยพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ. 2558 
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558  ซึ่งมำตรำ 7 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่มีกำร
อนุญำตต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) 
ในกำรยื่นค ำขอ ข้ันตอนระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต เอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นพร้อม
กับค ำขอ   

  เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
รำชกำร พ.ศ. 2558  และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์หัก จึงได้จัดท ำคู่มือบริกำรประชำชน และปรับปรุงคู่มือบริกำรประชำชน
เป็นระยะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  วัตถุประสงค์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในพื้นที่ต ำบลเจดีย์หัก 
และประชำชนทั่วไปที่จะมำใช้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรช ำระภำษีที่ดิน กำรช ำระภำษีป้ำย งำนบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข  งำนขออนุญำตก่อสร้ำง เป็นต้น  ท ำให้ประชำชนที่มำติดต่อประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเจดีย์หัก ได้รับควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแก่ประชำชนผู้รับบริกำรให้ได้ควำมพึงพอใจได้มำกที่สุด และ
ประหยัดเวลำในกำรมำติดต่อรำชกำร เข้ำใจขั้นตอนต่ำง ๆ ที่จะมำใช้บริกำรของทำงรำชกำร   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์หัก  หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำกำรจัดท ำคู่มือบริกำรประชำชนใน 
กำรติดต่อรำชกำรจะเป็นประโยชน์กับประชำชนตำมเจตนำรมณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์หัก  หำกมี
ข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม  สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ 
ในคู่มือฉบับนี้ 
 

 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์หัก 
         13 กรกฎำคม 2559 

 

 

 

 

 



 

 

เร่ือง          หน้ำ 

 กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน    1-3 
 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน    4-7 

(ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 
 กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน     8-10 
 กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน   11-13 
 กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน    14-17 

(ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 
 กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน    18-20 

(ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญำต) 
 กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน    21-24 

(ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) 
 กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน (ลักษณะที่สอง) 25-28 
 กำรทดสอบถังครบวำระ (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนกำรแจ้งกำรทดสอบและตรวจสอบ) 29-31 
 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร  32-34 
 กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 35-37 
 กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน       38-40 
 กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21     41-45 
 กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร       46-48 
 กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้พื้นที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถ  49-52 

เพื่อกำรอื่นตำมมำตรำ 34 
 กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร ตำมมำตรำ 33    53-55 
 กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22     56-59 
 กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำร ตำมมำตรำ 39 ทวิ     60-64 
 กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำร ตำมมำตรำ 39 ทวิ     65-68 
 กำรแจ้งดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 39 ทวิ     69-73 
 กำรแจ้งรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 39 ทวิ     74-76 
 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด      77-80 
 กำรขอต่ออนุญำตใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือ   81-84 

สถำนที่สะสมอำหำร พื้นที่เกิน 200 ตรม.       
 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ   85-88 
 กำรขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   89-93 
 กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ   94-96 

สถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 
 

สำรบัญ 



 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรโอนใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะโอนกจิการตามทีไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้ก บคุคลอืน่ใหย้ืน่ค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. 

๕พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

 
หมายเหต ุ: 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผู ้
ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก (กองชา่ง) เลขที ่ 3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ีโทรศพัท ์0 3231 
3354,  0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (การช าระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนดและสง่เรือ่งใหส้ านักความ

ปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

27 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบกจิกำร (แบบธพ.น.๕) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมการปกครอง 

1 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงสทิธใิชท้ีด่นิของผูร้บัโอนใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร (เดมิ) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

8) 
 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิ

จำกกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 

3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
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แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที่
๒สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -) 

หมำยเหตุ 

ชือ่กระบวนงำน:การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
3)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

4)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการโอนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั  
(ระยะที ่1 : ข ัน้ตอนออกค ำส ัง่รบัค ำขอรบัใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูรั้บใบอนุญาตรายใดประสงคท์ีจ่ะแก ไขเปลีย่นแปลงลักษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการใหแ้ตกตา่งไปจากทีไ่ด รับ

อนุญาตตอ้งยืน่ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามแบบธพ.น. ๔ 
 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 

3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการค านวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 
2552 

 
หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผู ้
ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ
คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
00:00 - 00:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและ

ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด

และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งตน้ 

- แผนผังโดยสงัเขป 
- แผนผังบรเิวณ 

42 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- แบบกอ่สรา้งระบบความปลอดภัยระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่

น ้ามันระบบทอ่ดบัเพลงิระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืแยกน ้าปนเป้ือน
น ้ามันระบบอปุกรณ์นริภัย 

- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิง่ปลกูสรา้งอืน่แลว้แตก่รณี 

- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(หมายเหต:ุ -) 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรประกอบกจิกำร  (แบบธพ.น.๔) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร (เดมิ) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงสทิธใิชท้ีด่นิกรณีขยำยแนวเขตสถำน

ประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูข้อรบัใบอนุญำตมสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอื

ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจำกหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูล

และรบัผดิชอบทีด่นิดงักลำ่ว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

9) 
 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรตรวจสอบกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงัเมอืง 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

10) 
 

แผนผงัโดยสงัเขปแผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรำ้งระบบควำม
ปลอดภยัระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่น ำ้มนัระบบทอ่ดบัเพลงิระบบ

บ ำบดัน ำ้เสยีหรอืแยกน ำ้ปนเป้ือนน ำ้มนัระบบอุปกรณ์นริภยัแบบ

ระบบไฟฟ้ำระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่และสิง่ปลูกสรำ้งอืน่
แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพี

วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

13) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต

ท ำทำงเชือ่มถนนสำธำรณะหรอืทำงหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื
ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำตท ำ

สิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ใหน้ ำมำยืน่กอ่นพจิำรณำออกใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 
 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
 
 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 

 เบอรโ์ทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที่

๒สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 
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หมำยเหตุ 

 

 รายการเอกสารยืน่เพิม่เตมิที ่4-7 เเละ 10 ใชเ้ฉพาะกรณีทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 
ชือ่กระบวนงำน:การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 
 

 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ.ศ. 2556 

4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:ไมม่ ี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:(ส าเนาคูม่อืประชาชน) การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 

(ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนุญาต) 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตประกอบกจิการมอีายถุงึวนัที ่31 ธันวาคมของปีนัน้การตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค าขอตามแบบธพ.น. ๓พรอ้ม

เอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นภายใน 60 วนักอ่นวนัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุ 

 
หมายเหต ุ: 

 
1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ
คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย
อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม

ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ 
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 ถงึ 75 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและ

ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด
และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ

ความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมรีะยะเวลา
พจิารณาดงันี ้- กรณียืน่เรือ่งในเดอืนพฤศจกิายนใชร้ะยะเวลา

พจิารณา 42 วนั - กรณียืน่เรือ่งในเดอืนธันวาคมใชร้ะยะเวลา

พจิารณา 72 วนั 
(หมายเหต:ุ -) 

 

42 ถงึ 72 วนัท า
การ 

องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำร (แบบธพ.น. ๓) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนา

ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

6) 
 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิ

จำกกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

2) ค ำธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจุน ำ้มนัเป็นไปตำมขอ้ 

62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบั

กำรแจง้กำรอนุญำตและอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรประกอบ

กจิกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 
3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
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แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที่
๒สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงำน:การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามัน 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
3)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
4)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 350 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 350 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หากใบอนุญาตสญูหายหรอืถูกท าลายในสาระส าคัญใหผู้รั้บใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น.๖

พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานภายใน 15 วนันับแต่ วนัทีไ่ด ทราบถงึการสญูหายหรอืถกูท าลายดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ: 
 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ
ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย
อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม

ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:03 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนดและสง่เรือ่งใหส้ านักความ

ปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

27 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตประกอบกจิกำร    (แบบธพ.น.๖) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมธรุกจิพลงังาน 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส าเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

- 

6) 
 

หลกัฐำนกำรแจง้ควำมวำ่ใบอนุญำตประกอบกจิกำรสูญหำย 
(กรณีสญูหำย) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรเดมิทีถ่กูท ำลำยในสำระส ำคญั (กรณี
ถกูท ำลำยและอืน่ๆ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 

8) 
 

อืน่ๆ(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญำต 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 

 
 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 
3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๖เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภท 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ที๒่สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 
- 

 

ชือ่กระบวนงำน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

 

2)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 
3)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั 
(ระยะที ่1 : ข ัน้ตอนออกค ำส ัง่รบัค ำขอรบัใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามันประเภทก, ข, คลักษณะทีส่องและจลกัษณะทีส่องตอ้งยืน่ขออนุญาต
และตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกอ่นจงึเก็บน ้ามันไดซ้ึง่ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทกหมายถงึสถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทาง
หลวงหรอืถนนสาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 12 เมตร

หรอืตดิเขตถนนสว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนไมน่อ้ยกวา่ 10 
เมตรและเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทขหมายถงึสถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีต่ดิเขตถนน
สาธารณะดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 12 เมตรหรอืตดิเขตถนน

สว่นบคุคลดา้นทีใ่ชเ้ป็นทางเขา้และทางออกส าหรับยานพาหนะทีม่คีวามกวา้งของถนนนอ้ยกวา่ 10 เมตรและเก็บน ้ามันไว ้
ในถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทคลักษณะทีส่องหมายถงึสถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ี
ปรมิาณเกนิ 10,000 ลติรขึน้ไปไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิและจะเก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 5,000ลติรไวใ้นถังเก็บ

น ้ามันใตพ้ืน้ดนิอกีดว้ยก็ไดก้ารเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอื
ชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 

 
- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทจลักษณะทีส่องหมายถงึสถานีบรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณเกนิ 10,000ลติรขึน้ไปไวใ้น

ถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอืการเก็บน ้ามัน

ไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอื
ชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 

 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 
3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการค านวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 

2552 
 

หมายเหต ุ: 
 

1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผู ้
ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
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0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด

และสง่เรือ่งใหส้ านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งตน้ 

- แผนผังโดยสงัเขป 
- แผนผังบรเิวณ 

- แบบกอ่สรา้งระบบความปลอดภัยระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่
น ้ามันระบบทอ่ดบัเพลงิระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืแยกน ้าปนเป้ือน

น ้ามันระบบอปุกรณ์นริภัย 

- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิง่ปลกูสรา้งอืน่แลว้แตก่รณี 

- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(หมายเหต:ุ -) 

42 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำร  (แบบธพ.น. ๑) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน
ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนา

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

6) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงสทิธใิชท้ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

/ ส.ค.๑เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูข้อรบัใบอนุญำตมสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอื

ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมจำกหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูล

และรบัผดิชอบทีด่นิดงักลำ่ว 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรตรวจสอบกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

9) 

 

แผนผงัโดยสงัเขปแผนผงับรเิวณและแบบกอ่สรำ้งระบบควำม

ปลอดภยัระบบควบคมุมลพษิระบบทอ่น ำ้มนัระบบทอ่ดบัเพลงิระบบ
บ ำบดัน ำ้เสยีหรอืแยกน ำ้ปนเป้ือนน ำ้มนัระบบอุปกรณ์นริภยัแบบ

ระบบไฟฟ้ำระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่และสิง่ปลูกสรำ้งอืน่

แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 

 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรงและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพี
วศิวกรรมควบคมุ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทีใ่บอนุญาต) 

- 

12) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต
ท ำทำงเชือ่มถนนสำธำรณะหรอืทำงหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำตท ำ
สิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(ใหน้ ามายืน่กอ่นพจิารณาออกใบอนุญาต / รับรองส าเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที่

๒สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 
- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 

3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ.ศ. 2556 

4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่1 : 
ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับใบอนุญาต) 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั  
(ระยะที ่2 : ข ัน้ตอนออกใบอนญุำต) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. การพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการจะกระท าไดก็้ตอ่เมือ่ผูข้อรับใบอนุญาตไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งสถาน

ประกอบการแลว้เสร็จถกูตอ้งตรงตามทีก่ฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดมผีลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามันระบบ
ทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัยครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 

 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 
3. การกอ่สรา้งผลการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภัยตอ้งมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามัน

เชือ้เพลงิพ.ศ. 2552 
 

หมายเหต ุ: 

 
1. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอและผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ
ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

3.ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทางจดหมาย

อเิล็กทรอนคิส ์(Email) หรอืหากประสงคใ์หจั้ดสง่ผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่าหนา้ถงึตวัทา่นเองใหช้ดัเจนพรอ้ม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณียล์งทะเบยีนตามอตัราของบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดัก าหนด 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บหนังสอืหรอืค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของ

เอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนดและสง่เรือ่งให ้

ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามัน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณา/ตรวจสอบ 
- สถานทีแ่ละสิง่กอ่สรา้ง 

- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามันระบบทอ่น ้ามันและอปุกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ระบบป้องกนัและระงับ

อคัคภีัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

27 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ผลกำรทดสอบถงัเก็บน ำ้มนัระบบทอ่น ำ้มนัและอุปกรณร์ะบบไฟฟ้ำ
ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำต
ท ำทำงเชือ่มถนนสำธำรณะหรอืทำงหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลหรอื

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงัทีไ่ดร้บัอนุญำตท ำ

สิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

3) 

 

ส ำเนำสญัญำประกนัภยัภยัหรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัควำม

รบัผดิชอบตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิ
จำกกำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

4) 
 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 

 

2) ค ำธรรมเนยีมกำรอนุญำตใหใ้ชภ้ำชนะบรรจุน ำ้มนัเป็นไปตำมขอ้ 

62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบั
กำรแจง้กำรอนุญำตและอตัรำคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรประกอบ

กจิกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 

3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที่

๒สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ- 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 : ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ
น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
2)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ.ศ. 2556 
4)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
5)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
6)ประกาศกระทรวงพลงังานเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดใหม้กีารประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายแกผู่ไ้ดรั้บความ
เสยีหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
7)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (ระยะที ่2 : 

ขัน้ตอนออกใบอนุญาต) 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรสถำนบีรกิำรน ำ้มนั   
(คลกัษณะที1่, งและจลกัษณะที1่) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามันประเภทคลกัษณะทีห่นึง่, งและจลักษณะทีห่นึง่ตอ้งแจง้ขอประกอบ
กจิการกอ่นจงึเก็บน ้ามันไดซ้ึง่ 

 

- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทคลักษณะทีห่นึง่ไดแ้กส่ถานีบรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกย่านพาหนะทางบกทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ี
ปรมิาณไมเ่กนิ 10,000 ลติรไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิและจะเก็บน ้ามันไวใ้นถังน ้ามันรวมกนัไมเ่กนิ 2 ถังอกีดว้ยก็ได ้

โดยการเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 
 

- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทงไดแ้กส่ถานีบรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟมากชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ย

ไวใ้นถังน ้ามันโดยการเก็บน ้ามันไวใ้นถังน ้ามันใหเ้ก็บไดไ้มเ่กนิชนดิละ 2 ถัง 
 

- สถานีบรกิารน ้ามันประเภทจลักษณะทีห่นึง่ไดแ้กส่ถานีบรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยที่
มปีรมิาณไมเ่กนิ 10,000ลติรไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอื

โดยการเก็บน ้ามันไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บไดเ้ฉพาะน ้ามันชนดิ

ไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยเทา่นัน้ 
 

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 

 
3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการค านวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 

2552 

 
หมายเหต ุ: 

 
1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลา

ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค า
ขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นและถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบุร ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด 

6 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) ราชบรุ ี

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบแจง้กำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่2  (แบบธพ.ป.๑) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนพรอ้มส ำเนำรำยละเอยีด

วตัถปุระสงคแ์ละผูม้อี ำนำจลงชือ่แทนนติบิุคคลทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ
หนึง่รอ้ยแปดสบิวนั 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแสดงควำมเป็นตวัแทนของบุคคลหรอืนติบิุคคลผู ้

แจง้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีตวัแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / พรอ้มปิด

อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกตอ้งเฉพาะบัตร

ประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยโฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรอื

เอกสำรแสดงสทิธใินทีด่นิอืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูแ้จง้มสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมของ

เจำ้ของทีด่นิหรอืหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูลรบัผดิชอบทีด่นิใหใ้ช้

ทีด่นิเป็นทีต่ ัง้สถำนทีป่ระกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่2 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงับรเิวณทีไ่ดอ้นุญำต

ใหผู้ข้ออนุญำตท ำทำงเชือ่มระหวำ่งบรเิวณทีไ่ดร้บัอนุญำตกบัถนน
สำธำรณะทำงหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลเพือ่ใชเ้ป็นทำงส ำหรบั

ยำนพำหนะเขำ้ออกสถำนบีรกิำรน ำ้มนัประเภทคลกัษณะทีห่นึง่
เพือ่กำรจ ำหนำ่ยหรอืขำยหรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ย

ส ำเนำแผนผงับรเิวณทีไ่ดร้บัอนุญำตใหท้ ำส ิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้จำก

เจำ้หนำ้ทีผู่ดู้แลและรบัผดิชอบถนนสำธำรณะทำงหลวงถนนสว่น
บุคคลหรอืล ำน ำ้สำยน ัน้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 

9) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีป่ระกอบกจิกำรพรอ้มท ัง้แสดงสิง่ปลกู
สรำ้งทีอ่ยูภ่ำยในรศัม ี50 เมตร 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณของสถำนทีป่ระกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 

 

แบบกอ่สรำ้งถงัเก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิขนำดใหญพ่รอ้มระบบทอ่

และอุปกรณ์ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรงของถงัเก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิ

ขนำดใหญ ่

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองจำกวศิวกรสำขำทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นผูค้ ำนวณควำม
ม ัน่คงแข็งแรงระบบควำมปลอดภยัและระบบควบคมุมลพษิของถงั

เก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิขนำดใหญแ่ละสิง่ปลูกสรำ้งตำ่งๆและเป็นผู ้
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุตำมกฎหมำยวำ่

ดว้ยวศิวกรพรอ้มท ัง้แนบภำพถำ่ยใบอนุญำตประกอบวชิำชพี
วศิวกรรมควบคมุ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 

 

ผลกำรทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน ำ้มนั (กรณีสถำนบีรกิำร

น ำ้มนัประเภทคลกัษณะทีห่นึง่และสถำนบีรกิำรน ำ้มนัประเภทจ
ลกัษณะทีห่นึง่) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

15) 
 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 
3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
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แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับ

การประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ.๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ- 

 

ชือ่กระบวนงำน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามัน  (คลักษณะที1่, งและจลกัษณะที1่) 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

 

2)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกจิการน ้ามันพ.ศ. 2556 
 

3)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
 

4)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 

5)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานบีรกิารน ้ามัน (คลกัษณะ

ที1่, งและจลักษณะที1่) 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กำรออกใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรสถำนทีเ่ก็บรกัษำน ำ้มนั 
(ลกัษณะทีส่อง) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลกัษณะทีส่องตอ้งแจง้ขอประกอบกจิการกอ่นจงึเก็บน ้ามันไดซ้ึง่
สถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลกัษณะทีส่องหมายถงึสถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิใดชนดิหนึง่หรอืหลายชนดิดงัตอ่ไปนี้ 

 

(ก) สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟมากทีม่ปีรมิาณเกนิ 40 ลติรแตไ่มเ่กนิ 454 ลติร 
 

(ข) สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟปานกลางทีม่ปีรมิาณเกนิ 227 ลติรแตไ่มเ่กนิ 1,000ลติร 
 

(ค) สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟนอ้ยทีม่ปีรมิาณเกนิ 454 ลติรแตไ่มเ่กนิ 15,000 ลติร 

 
2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงกฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิป็นตน้ 
 

3. แผนผังบรเิวณแบบกอ่สรา้งและรายการค านวณตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเชือ้เพลงิ

พ.ศ. 2551 
 

หมายเหต ุ: 
 

1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลา

ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค า

ขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นและถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 
4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 
ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบุรุ ี70000 
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด 

(หมายเหต:ุ -) 

6 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบแจง้กำรประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่2  (แบบธพ.ป.๑) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ผูม้อี านาจลงนาม) 

กรมธรุกจิพลงังาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนพรอ้มส ำเนำรำยละเอยีด

วตัถปุระสงคแ์ละผูม้อี ำนำจลงชือ่แทนนติบิุคคลทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ
หนึง่รอ้ยแปดสบิวนั 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

ส ำเนำหนงัสอืแสดงควำมเป็นตวัแทนของบุคคลหรอืนติบิุคคลผู ้
แจง้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีตวัแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลเป็นผูแ้จง้ / พรอ้มปิด

อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนาถูกตอ้งเฉพาะบัตร
ประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยโฉนดทีด่นิ / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรอื

เอกสำรแสดงสทิธใินทีด่นิอืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงวำ่ผูแ้จง้มสีทิธใิชท้ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมของ

เจำ้ของทีด่นิหรอืหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูลรบัผดิชอบทีด่นิใหใ้ช้

ทีด่นิเป็นทีต่ ัง้สถำนทีป่ระกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่2 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ยส ำเนำแผนผงับรเิวณทีไ่ดอ้นุญำต
ใหผู้ข้ออนุญำตท ำทำงเชือ่มระหวำ่งบรเิวณทีไ่ดร้บัอนุญำตกบัถนน

สำธำรณะทำงหลวงหรอืถนนสว่นบุคคลเพือ่ใชเ้ป็นทำงส ำหรบั
ยำนพำหนะเขำ้ออกสถำนบีรกิำรน ำ้มนัประเภทคลกัษณะทีห่นึง่

เพือ่กำรจ ำหนำ่ยหรอืขำยหรอืส ำเนำหนงัสอือนุญำตพรอ้มดว้ย

ส ำเนำแผนผงับรเิวณทีไ่ดร้บัอนุญำตใหท้ ำส ิง่ลว่งล ำ้ล ำน ำ้จำก
เจำ้หนำ้ทีผู่ดู้แลและรบัผดิชอบถนนสำธำรณะทำงหลวงถนนสว่น

บุคคลหรอืล ำน ำ้สำยน ัน้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีป่ระกอบกจิกำรพรอ้มท ัง้แสดงสิง่ปลกู

สรำ้งทีอ่ยูภ่ำยในรศัม ี50 เมตร 

- 

26 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

10) 
 

แผนผงับรเิวณของสถำนทีป่ระกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

11) 

 

แบบกอ่สรำ้งถงัเก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิขนำดใหญพ่รอ้มระบบทอ่

และอุปกรณ์ 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณควำมม ัน่คงแข็งแรงของถงัเก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิ

ขนำดใหญ ่

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(วศิวกรผูอ้อกแบบลงนามทกุหนา้) 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองจำกวศิวกรสำขำทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นผูค้ ำนวณควำม
ม ัน่คงแข็งแรงระบบควำมปลอดภยัและระบบควบคมุมลพษิของถงั

เก็บน ำ้มนัเหนอืพืน้ดนิขนำดใหญแ่ละสิง่ปลูกสรำ้งตำ่งๆและเป็นผู ้
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุตำมกฎหมำยวำ่

ดว้ยวศิวกรพรอ้มท ัง้แนบภำพถำ่ยใบอนุญำตประกอบวชิำชพี

วศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

14) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับ

การประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ.2556 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 
- 

ชือ่กระบวนงำน:การออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันลักษณะทีส่อง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ

น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการแจง้การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบ
กจิการน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

2)กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2551 
3)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
4)ประกาศกรมธรุกจิพลงังานเรือ่งก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกจิการควบคมุประเภทที2่  สถานทีย่ืน่แบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3  พ.ศ.2556 

5)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจง้

การอนุญาตและอตัราคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้ามันเชือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการออกใบรับแจง้การประกอบกจิการสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามัน

ลกัษณะทีส่อง 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรทดสอบถงัครบวำระระยะที ่๑ : ข ัน้ตอนกำรแจง้กำรทดสอบและ
ตรวจสอบ 
 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ถังเก็บน ้ามันถังขนสง่น ้ามันระบบทอ่และอปุกรณ์ระบบควบคมุไอน ้ามันทีไ่ดม้กีารใชง้านแลว้ตอ้งไดรั้บการทดสอบและ

ตรวจสอบครบวาระโดยใหด้ าเนนิการตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี้ 
 

 - คลงัน ้ามันทดสอบครบวาระทกุ15 ปี 

 
 - คลงัน ้ามันทดสอบระบบควบคมุไอน ้ามันทุก2 ปี (เฉพาะในพืน้ทีต่ามกฎหมายก าหนด) 

 
 - สถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันและสถานบีรกิารน ้ามันทดสอบครบวาระทกุ10 ปี 

 

 - สถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันและสถานบีรกิารน ้ามันทดสอบระบบควบคมุไอน ้ามันทกุ2 ปี 
 

 (เฉพาะในพืน้ทีต่ามกฎหมายก าหนด) 
 

2. ผูป้ระกอบกจิการทีจ่ะจัดใหม้กีารทดสอบและตรวจสอบตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหผู้รั้บแจง้หรอืผูอ้นุญาตทราบลว่งหนา้

กอ่นทีจ่ะจัดใหม้กีารทดสอบและตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่15 วนัท าการ 
 

3. ผูท้ดสอบและตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดคณุสมบัตขิองผูท้ดสอบและตรวจสอบน ้ามันและ
ผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการทดสอบและตรวจสอบน ้ามันและหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน

พ.ศ. 2556 
 

หมายเหต ุ: 

 
1. หากเห็นวา่เอกสารไมถู่กตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้เจา้หนา้ทีแ่ละ

ผูย้ืน่จะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ด าเนนิการ
แกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ไม่ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะด าเนนิการคนืเอกสารประกอบการ

พจิารณา 

 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาเอกสารและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่จะด าเนนิการแกไ้ขเอกสาร

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็นวา่
มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์       
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :25 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บหนังสอืและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร

ตามรายการเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนดและสง่เรือ่งใหผู้ม้อี านาจ
พจิารณามอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบด าเนนิการ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณาแผนการทดสอบเเละตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

22 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

แจง้รับทราบแผนการทดสอบและตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้กำรทดสอบและตรวจสอบ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา / รับรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล / ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / รับรองส าเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(พรอ้มปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองส าเนา
ถกูตอ้งเฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

- 

6) 

 

แผนกำรทดสอบและตรวจสอบและข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

อืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 

3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
 

หมำยเหตุ 

- 

 

ชือ่กระบวนงำน:การทดสอบถังครบวาระระยะที๑่ : ขัน้ตอนการแจง้การทดสอบและตรวจสอบ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักความปลอดภัยธรุกจิน ้ามันกรมธรุกจิพลงังานส านักความปลอดภัยธรุกจิ
น ้ามัน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงก าหนดคณุสมบัตขิองผูท้ดสอบและตรวจสอบน ้ามันและผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน
และหลักเกณฑว์ธิกีารเงือ่นไขในการทดสอบและตรวจสอบน ้ามันพ.ศ. 2556 
2)กฎกระทรวงคลงัน ้ามันพ.ศ. 2556 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
3)กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 

4)กฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2551 
5)กฎกระทรวงสถานีบรกิารน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดังกลา่ว 
6)พระราชบัญญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:ไมม่ ี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการทดสอบถังครบวาระระยะที๑่ : ขัน้ตอนการแจง้การทดสอบและ

ตรวจสอบ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตกอ่สรำ้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ย
อำคำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให ใช

ได ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ในใบอนุญาตถ าผู ได รับใบอนุญาตประสงค จะขอต ออายใุบอนุญาตจะต องยืน่

ค าขอก อนใบอนุญาตสิน้อายุและเมือ่ได ยืน่ค าขอดงักล าวแล วให ด าเนนิการต อไปได จนกว าเจ า

พนักงานท องถิน่จะสัง่ไม อนุญาตให ต ออายใุบอนุญาตนัน้ 

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ีโทรศพัท ์0 3231 

3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :5 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอตอ่
อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรรือ้

ถอนอำคำรเคลือ่นยำ้ยอำคำรดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถ
และทำงเขำ้ออกของรถเพือ่กำรยืน่ (แบบข. 5) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร

แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรม

ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำรพ .ศ . 2522 
 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัทกุจังหวัด)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ

ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งดัดแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ย

อาคาร 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร 
ตำมมำตรำ 32 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
เมือ่ผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารประเภทควบคมุการใช หรอืผู แจ ง 

ตามมาตรา 39 ทวไิด กระท าการดงักล าวเสร็จแล วให แจ งเป นหนังสอืให เจ าพนักงานท องถิน่ทราบตาม

แบบ 

ทีเ่จ าพนักงานท องถิน่ก าหนดเพือ่ท าการตรวจสอบการก อสร างดดัแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารนัน้ให แล ว 

เสร็จภายในสามสบิวนันับแต วนัทีไ่ด รับแจ ง 

 

ถ าเจ าพนักงานท องถิน่ได ท าการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคาร 

นัน้เป นไปโดยถูกต องตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืทีไ่ด แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวแิล วก็ให ออกใบรับรองให  

แก ผู ได รับใบอนุญาตหรอืผู แจ งตามมาตรา 39 ทวเิพือ่ให มกีารใช อาคารนัน้ตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืที ่

ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวไิด ้

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์      
0 3231 3727, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จและพจิารณา
ออกใบรับรองอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบน.1 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

แบบค ำขอใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงหรอืเคลือ่นยำ้ย

อำคำร (แบบข.๖) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรเดมิทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืใบรบัแจง้ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมจำกเจำ้ของอำคำร (กรณีผูค้รอบครอง
อำคำรเป็นผูข้ออนุญำต) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร (เฉพำะกรณีที่
อำคำรทีข่ออนุญำตเปลีย่นกำรใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั

ใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรมำแลว้) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงำนรบัรองวำ่ไดค้วบคมุงำนเป็นไปโดย

ถกูตอ้งตำมทีไ่ดร้บัใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที๗่พ.ศ. ๒๕๒๘ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 
- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 
 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตาม

มาตรา 32 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเปลีย่นผูค้วบคมุงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

  

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
กรณีผู ได รับใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผู ควบคมุงานทีไ่ด แจ งชือ่ไว หรอืผู ควบคมุงานจะบอกเลกิการเป นผู

ควบคมุงานให มหีนังสอืแจ งให เจ าพนักงานท องถิน่ทราบในกรณีทีม่กีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผู ได รับ

ใบอนุญาตต องระงับการด าเนนิการตามทีไ่ด รับอนุญาตไว ก อนจนกว าจะได มหีนังสอืแจ งชือ่และส งหนังสอื

แสดงความยนิยอมของผู ควบคมุงานคนใหม ให แก เจ าพนักงานท องถิน่แล ว 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศกัท ์      
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :5 วนั 
 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบคมุงานพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลีย่น

ผูค้วบคมุงาน 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่

ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่นผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

ส ำเนำหนงัสอืทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงำนคนเดมิทรำบวำ่ไดบ้อกเลกิ

มใิหเ้ป็นผูค้วบคมุงำนแลว้พรอ้มหลกัฐำนแสดงกำรรบัทรำบของผู ้
ควบคมุงำนคนเดมิ (แบบน. 5) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

4) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำนคนใหมต่ำมมำตรำ 
30  วรรคสอง (แบบน. 8) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน

คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

5) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร
แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

6) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรบอกเลกิผูค้วบคมุงำน (แบบน. 7) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุ

งานไวแ้ลว้และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชือ่ผู ้
ควบคมุงานคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัประจ าจังหวัดทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:(ส าเนาคูม่อืประชาชน) การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตกอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะก อสร างอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจ

พจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตได ้
ภายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและ

เหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

 
ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

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

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ2ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ2ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร  (แบบข. 1) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้ง
อำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ2ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรมหรอื
ใบอนุญำตฯฉบบัตอ่อำยุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ

กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์

๓๐บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง
นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ (กรณีกอ่สรำ้งอำคำร

ชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี

ลกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

 

 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

 

11) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอื

ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถำปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งแผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำรชือ่อำคำร

สถำนทีก่อ่สรำ้งชือ่คุณวฒุทิีอ่ยูข่องวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำม
ทกุแผน่          (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพเิศษอำคำรที่

กอ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอำคำรบำง
ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำคำรสำมำรถรบั

แรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวไดต้ำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรบั
น ำ้หนกัควำมตำ้นทำนควำมคงทนของอำคำรและพืน้ดนิทีร่องรบั

อำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2540 

ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสรำ้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 

 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอืคำ่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่

รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำตลง

นำม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง

มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟ

จำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบกำรขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำร

กอ่สรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี
สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 
 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 
 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ ((ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวัดทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 
3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บัญญัติ

ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเคลือ่นยำ้ยอำคำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจ

พจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนั

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตได ้

ภายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและ
เหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

 
ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย

อาคาร (น.1) 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

ค ำขออนุญำตเคลือ่นยำ้ยอำคำร (แบบข. 2) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหเ้คลือ่นยำ้ย

อำคำรไปไวใ้นทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 
30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทน

นติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็นเจำ้ของ

ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคุม) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ5ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

11) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งพรอ้มลงลำยมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

12) หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่ - 

47 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

13) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรม

ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

ชือ่กระบวนงำน:การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทำง 
เขำ้ – ออกของรถเพือ่กำรอืน่ตำมมำตรำ 34 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ห ามมใิห เจ าของหรอืผู ครอบครองอาคารทีต่ องมพีืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร างขึน้เพือ่ใช เป นทีจ่อดรถทีก่ลับรถและ

ทางเข าออกของรถตามทีร่ะบไุว ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลงหรอืใช หรอืยนิยอมให บคุคลอืน่ดัดแปลงหรอืใช ทีจ่อด

รถทีก่ลับรถและทางเข าออกของรถนัน้เพือ่การอืน่ทัง้นีไ้ม ว าทัง้หมดหรอืบางส วนเว นแต จะได รับใบอนุญาต

จากเจ าพนักงานท องถิน่ 

 
ขอ้หา้มตามวรรคหนึง่ให ถอืว าเป นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย นัน้โดยตรงตราบทีอ่าคารนัน้ยังมอียู ทัง้นี้ไม ว

าจะมกีารโอนทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเข าออกของรถนัน้ต อไปยังบคุคลอืน่หรอืไม ก็ตาม 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขออนุญาตดดัแปลงพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 

 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

การอืน่)) 
 
 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา 
) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

ค ำขออนุญำตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทำงเขำ้ออก
ของรถเพือ่กำรอืน่ (แบบข. 4) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิทีใ่หใ้ชเ้ป็นทีจ่อดรถ (กรณีผูข้อ
อนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง

นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคล
เป็นเจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบและค ำนวณ (กรณีเป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่ใช้

เป็นทีจ่อดรถ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุของ

ผูอ้อกแบบสถำปตัยกรรม (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่

ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 

50 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

11) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรม
ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

12) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ5ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

13) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งพรอ้มลงลำยมอืชือ่เลขทะเบยีนของ

วศิวกรผูอ้อกแบบ (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นที่

จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

14) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรหรอืดดัแปลงอำคำรหรอื

เคลือ่นยำ้ยอำคำรหรอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 
 
 
 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ - ออกของรถเพือ่การอืน่ตามมาตรา 34 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้ - 
ออกของรถเพือ่การอืน่ตามมาตรา 34 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรตำมมำตรำ 33 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใช ้

อาคารดงักลา่วเพือ่กจิการควบคมุการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้ าหรับกจิการหนึง่

หระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้ าหรับอกีกจิกรรมหนึง่จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืได ้
แจง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบแลว้ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์      
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :25 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร 
)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้

อาคาร (น.5) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

12 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 
 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร (แบบข. 3) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจำ้ของอำคำรหรอืผู ้
ครอบครองอำคำร 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมจำกเจำ้ของอำคำร (กรณีผูค้รอบครอง

อำคำรเป็นผูข้ออนุญำต) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร (เฉพำะกรณีที่

อำคำรทีข่ออนุญำตเปลีย่นกำรใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรมำแลว้) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งพรอ้มลงลำยมอืชือ่เลขทะเบยีนของ

วศิวกรผูอ้อกแบบ (เฉพำะกรณีทีก่ำรเปลีย่นแปลงกำรใชอ้ำคำรท ำ
ใหม้กีำรเปลีย่นแปลงน ำ้หนกับรรทกุบนพืน้อำคำรมำกขึน้กวำ่ที่

ไดร้บัอนุญำตไวเ้ดมิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณพรอ้มส ำเนำหรอื
ภำพถำ่ยใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณี

ทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทเป็นวชิำชพีวศิวกรรม
ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ::  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 25.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตรือ้ถอนอำคำรตำมมำตรำ 22 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและ

อาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่๒เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ซึง่เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมี

ค าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้
การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้

แลว้แตก่รณี 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขออนุญาตรือ้ถอนอาคารพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

 
 
 

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

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร  (แบบข. 1) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของ

ผูอ้อกแบบข ัน้ตอนวธิกีำรและสิง่ป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในกำรรือ้ถอน

อำคำร (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทเป็น
วชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน

อำคำรในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรมหรอื

ใบอนุญำตฯฉบบัตอ่อำยุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง

นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 
30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจบตัรประชำชน
และส ำเนำทะเบยีนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบ

อ ำนำจเจำ้ของอำคำร (กรณีเจำ้ของอำคำรเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี

ลกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคุม) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

 
 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถำปนกิและ

วศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำรพ .ศ . 2522 

 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000  

เบอรโ์ทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงำน:การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ

ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได โดยการแจง้ต อเจ า

พนักงานท องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้

พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบ

ในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่วและ
ภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การกอ่สรา้งอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้

พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การกอ่สรา้งอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอื
รายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทวไิมถู่กตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิี้กฎกระทรวงหรอื

ขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้ง
ใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 
3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้กอ่สรา้งอาคารจา่ยคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยืน่แจง้ทราบ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบกำรแจง้กอ่สรำ้งอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนดและ
กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำคำรใน
ทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรมหรอื

ใบอนุญำตฯฉบบัตอ่อำยุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

6) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

7) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง
นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ (กรณีกอ่สรำ้งอำคำร
ชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถำปนกิ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

 
 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

11) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง
พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำร

กอ่สรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี

สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอื

ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถำปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งแผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำรชือ่อำคำร
สถำนทีก่อ่สรำ้งชือ่คุณวฒุทิีอ่ยูข่องวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำม

ทกุแผน่          (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพเิศษอำคำรที่

กอ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอำคำรบำง
ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำคำรสำมำรถรบั

แรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวไดต้ำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรบั
น ำ้หนกัควำมตำ้นทำนควำมคงทนของอำคำรและพืน้ดนิทีร่องรบั

อำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 

 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอืคำ่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่

รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำตลง
นำม 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย

กวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟ

จำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบกำรขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

 
 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ (ระดบัวฒุ ิ

วศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบประปำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000  
เบอรโ์ทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 
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ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ

ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร  : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู ใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได โดยการแจง้ต อเจ า

พนักงานท องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้

พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบ

ในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่วและ
ภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การเคลือ่นยา้ยอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การเคลือ่นยา้ยอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา๓๙ทวไิม่ถกูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวง

หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้
ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 
 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสร 0 3231 3726  /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

แจง้เคลือ่นยา้ยอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยืน่แจง้ทราบ 

 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

 

 
 
 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบกำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด

กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จำ้ของ
ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำคำรใน

ทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 
30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำม

แทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็น
เจำ้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคุม) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

 

10) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

 
 

- 

11) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งพรอ้มลงลำยมอืชือ่เลขทะเบยีนของ

วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรม

ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 
- 

ชือ่กระบวนงำน:การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได โดยการแจง้ต อเจ า

พนักงานท องถิน่ตามมาตรา๓๙ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้

พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบ
ในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา๓๙ทวใิหเ้จา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน๗วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่วและ

ภายใน๑๒๐วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา๓๙ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การดดัแปลงอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้
พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การดดัแปลงอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอื

รายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา๓๙ทวไิมถู่กตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิี้กฎกระทรวงหรอื
ขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้ง

ใหผู้แ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเร็ว 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 
ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์

0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่แจง้ดดัแปลงอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้

ยืน่แจง้ทราบ 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

ราชบรุ ี

 

 
 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบกำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนดและ

กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตหรอืใบรบัแจง้กอ่สรำ้งอำคำรเดมิทีไ่ดร้บัอนุญำต 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำคำรใน

ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรมหรอื

ใบอนุญำตฯฉบบัตอ่อำยุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง

นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ (กรณีกอ่สรำ้งอำคำร
ชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถำปนกิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำร
กอ่สรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี

สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถำปนกิและ

วศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งแผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำรชือ่อำคำร

สถำนทีก่อ่สรำ้งชือ่คุณวฒุทิีอ่ยูข่องวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำม
ทกุแผน่          (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพเิศษอำคำรที่

กอ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอำคำรบำง

ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำคำรสำมำรถรบั
แรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวไดต้ำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรบั

น ำ้หนกัควำมตำ้นทำนควำมคงทนของอำคำรและพืน้ดนิทีร่องรบั
อำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 

ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสรำ้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 

 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอืคำ่ fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำตลง

นำม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 

 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง

มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟ

จำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบกำรขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

18) แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำม - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ (ระดบัวฒุ ิ
วศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบประปำ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

24) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 
คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงำน:การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ร ือ้ถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู ใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและ

อาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ 2เมตรโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่

ก็ได โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้ง

ออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีที่

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น
มาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัที่

ไดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การรือ้ถอน
อาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่

พระราชบญัญัตนิี้กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้
พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 

ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้รือ้ถอนอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา
รับรองการแจง้และมหีนังสอืแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

12 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบกำรแจง้รือ้ถอนอำคำรตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนดและ
กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบข ัน้ตอนและสิง่ป้องกนัวสัดุ
หลน่ในกำรรือ้ถอนอำคำร (กรณีอำคำรมลีกัษณะขนำดอยูใ่น

ประเภทวชิำชพีควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรมหรอื
ใบอนุญำตฯฉบบัตอ่อำยุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ

กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง
นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรรือ้ถอน
พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอื

ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถำปนกิและ

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

วศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 
 
 
 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั 
)) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000  

เบอรโ์ทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

ชือ่กระบวนงำน:การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจดัต ัง้ตลำด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจ้ัดตัง้

ตลาดขึน้ตามอ านาจหนา้ทีแ่ตต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อก
ใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมี

ค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุ
แลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่

 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับ

เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 

  2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 
   (2) ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

 
   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

  

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น
ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุฯ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3  
หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้ม
หลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

ราชบรุ ี

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน

ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539 
)) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 

)) 

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) - 
การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื

วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั

สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแกผู่ข้อตอ่
อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ
ละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก.พ.ร. )) 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส ำเนำใบอนุญำต

สิง่ปลูกสรำ้งอำคำรหรอืหลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรน ัน้สำมำรถใช้

ประกอบกำรไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

7) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถำนทีต่ ัง้ตลำด 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

8) 
 

เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำรสว่นทอ้งถิน่ประกำศ
ก ำหนดเชน่ใบรบัรองแพทยข์องผูข้ำยของและผูช้ว่ยขำยของใน

ตลำดหรอืหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมเรือ่งสขุำภบิำลอำหำร
ตำมหลกัสูตรทีท่อ้งถิน่ก ำหนดเป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

 
คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำค่ำธรรมเนยีมต่ออำยุใบอนุญำตจดัต ัง้ตลำดฉบบัละไม่เกนิ 

2,000 บำทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 

0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
 
 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 
 19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัที่

เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 
7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค า
ขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 
 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 
 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

 

3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรหรอืสถำนที่
สะสมอำหำรพนืทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 ตารางเมตรและมใิช่

เป็นขายของในตลาดจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... 

วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีม
แลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาต

ไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาต
รายใหม ่

 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 

    2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 
  (2) ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น
ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสาธารณสขุฯ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3  

หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง

เมตรพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้น

ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้

ขณะนัน้ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ที่

และผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2557) 

)) 

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื

วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแกผู่ ้

ขอตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ
ละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก.พ.ร. )) 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส ำเนำใบอนุญำต
สิง่ปลูกสรำ้งอำคำรหรอืหลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรน ัน้สำมำรถใช้

ประกอบกำรไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตผูช้่วยจ ำหนำ่ยอำหำรและผู ้

ปรุงอำหำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ก าหนด) 

 
คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยุใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำร
และสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตรฉบบัละไม่เกนิ 

3,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 เบอร์

โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
 

หมำยเหตุ 
การแจง้ผลการพจิารณา 

 

  19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัที่
เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบ

ภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 

 19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค า

ขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพนืทีเ่กนิ 200 ตาราง

เมตร 
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน
หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่

สะสมอาหารพนืทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 
 
 
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจ ำหนำ่ยสนิคำ้ในทีห่รอืทำงสำธำรณะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อก
ใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมี

ค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุ
แลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 

   2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 
 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 
   (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น

ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสาธารณสถขฯ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 

หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวัดราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์ 
0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

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

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่
หรอืทางสาธารณะพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้น

ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนั้น

ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2.หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไมส่ง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 

)) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

4) กำรพจิำรณำ 
การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั

สมควร 

   2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต 
แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้
สทิธใินการอทุธรณ์ 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ
ละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก.พ.ร. )) 

5) กำรพจิำรณำ 
ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จ ำหนำ่ยสนิคำ้ (กรณีเรข่ำยไมต่อ้งมแีผน
ที)่ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตและผูช้ว่ยจ ำหนำ่ยอำหำร
หรอืเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรสขุภบิำล

อำหำร (กรณีจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทอำหำร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยใุบอนุญำตจ ำหนำ่ยสนิคำ้ในทีห่รอืทำง

สำธำรณะ 

     (ก) จ ำหนำ่ยโดยลกัษณะวธิกีำรจดัวำงสนิคำ้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย
ปกตฉิบบัละไมเ่กนิ 500 บำทตอ่ปี 

     (ข) จ ำหนำ่ยโดยลกัษณะกำรเรข่ำยฉบบัละไมเ่กนิ 50 บำทตอ่ปี 
 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

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

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงจังหวดัราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์0 

3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 
 
 
 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัที่
เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบ

ภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอตอ่อายใุบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ (ตามทีอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้) จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายุ

ใบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ
1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้

พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนั
ใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 

 
   (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์ 

 

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น
ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุฯ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3  

หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ี70000 
โทรศพัท ์0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726/

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการที่

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้น

ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นจนท. แจง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้

ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี

 

4) กำรแจง้ค ำส ัง่ออกใบอนุญำต/ค ำส ัง่ไมอ่นุญำตใหต้อ่อำยุ

ใบอนุญำต 
    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั

สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้

สทิธใินการอทุธรณ์ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก.พ.ร. ทราบ)) 

5) ช ำระคำ่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด (ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

ทีม่ขีอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)  
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

 
 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำเอกสำรสทิธิห์รอืสญัญำเชำ่หรอืสทิธอิ ืน่ใดตำมกฎหมำยใน

กำรใชป้ระโยชนส์ถำนทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิกำรในแตล่ะประเภท
กจิกำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

7) 

 

หลกัฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรที่

แสดงวำ่อำคำรดงักลำ่วสำมำรถใชป้ระกอบกจิกำรตำมทีข่อ

อนุญำตได ้
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 

8) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิกำรเช่นใบอนุญำตตำมพ.ร.บ. โรงงำนพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 

ควบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. กำร
เดนิเรอืในนำ่นน ำ้ไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

9) 
 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนเฉพำะกจิกำรทีก่ฎหมำยก ำหนดใหม้กีำร
ประเมนิผลกระทบเชน่รำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) รำยงำนกำรประเมนิผลกระทบตอ่สขุภำพ (HIA) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

10) 
 

ผลกำรตรวจวดัคณุภำพดำ้นสิง่แวดลอ้ม (ในแตล่ะประเภทกจิกำร
ทีก่ ำหนด) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

 
คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เ ป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพฉบบัละไม่เกนิ 10,000 บำทต่อปี (คดิตำม

ประเภทและขนำดของกจิกำร) 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก 3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวัดราชบรุ ี70000 เบอรโ์ทรศพัท ์

0 3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 
(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 
การแจง้ผลการพจิารณา 

 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัที่

เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบ

ภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ชือ่กระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

 
2)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ. 2545 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 21/04/2016 10:11 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอหนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรและ
สถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 

ผูใ้ดประสงคข์อจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง
เมตรและมใิชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่เพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ทัง้นีผู้ข้อรับ

หนังสอืรับรองการแจง้สามารถด าเนนิกจิการไดท้นัทหีลงัจากยืน่ค าขอโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนด

พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 
 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
  

   (2) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น

ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ัก เลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ัก
อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3231 
3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726(กองสาธารณสขุฯ)/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ยืน่ค าขอแจง้จัดตัง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง
เมตรพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีอ่อกใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมายก าหนดตอ้งออกใบรับแจง้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้)) 

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอแจง้

แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายใน 7 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้โดยให ้

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. หากผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขหรอืไม่สง่เอกสารเพิม่เตมิภายใน 7 วนัท า
การนับแตว่นัทีไ่ดรั้บการแจง้ทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหก้ารแจง้ของผูแ้จง้
เป็นอนัส ิน้สดุ)) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ
เมอืงราชบรุจีังหวดั

ราชบรุ ี
 

4) - 

ออกหนังสอืรับรองการแจง้/การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 

     1. กรณีออกหนังสอืรับรองการแจง้ 
มหีนังสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบเพือ่มารับหนังสอืรับรองการแจง้ 

     2. กรณีการแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
แจง้ค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้สดุแกผู่แ้จง้ทราบพรอ้มแจง้สทิธิ

การอทุธรณ์ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่ออกหนังสอืรับรอง 

การแจง้) 
แจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอแจง้มาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและ

ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด (สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร)  

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอ

เมอืงราชบรุจีังหวดั
ราชบรุ ี

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำรสว่นทอ้งถิน่ประกำศ

ก ำหนด 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมหนงัสอืรบักำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำร

และสถำนทีส่ะสมอำหำร 

พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตำรำงเมตรฉบบัละไมเ่กนิ 1,000 บำทตอ่ปี 
 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีห์ักเลขที ่3 หมู ่14 ต าบลเจดยีห์ักอ าเภอเมอืงราชบรุจัีงหวดัราชบรุโีทรศพัท ์0 

3231 3354, 0 3231 3727 โทรสาร 0 3231 3726 

(หมายเหต:ุ (กองสาธารณสขุฯ /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
 

หมำยเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงำน:การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 
ตารางเมตร 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

96 



 

 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและ

สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 

 

 



 

 

 
 
 


