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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ ขออนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.  
โทรศัพท์ : 044-249765  
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
             พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ. 2542 กําหนดให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จํานวน 3 ภารกิจ ได้แก่ การตรวจตรากิจการควบคุม
ประเภทท่ี 1 การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 และการอนุญาต
ประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 มีผลทําให้
อํานาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมโยธาธิการดังกล่าวโอนไปเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนั้น 
กรมธุรกิจพลังงานจึงต้องถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายในปี 2546 – 2547 
              องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 โดยมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาตประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
1.  การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทท่ี 1 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีตรวจสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิงของกิจการควบคุมประเภท     
ท่ี 1 ได้แก่ ร้านค้ารายย่อยท่ีผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้ทันที แต่สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ในจํานวน   
ท่ีจํากัด  
2. การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานท่ีเก็บรักษา
น้ํามันเช้ือเพลิงของกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ได้แก่โรงงานขนาดเล็ก หรือสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเพ่ือ
การเกษตร, ป๊ัมถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก, ป๊ัมหลอดแก้วมือหมุน และสถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีผู้ประกอบกิจการสามารถดําเนินการได้โดย จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อน  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

3.   การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีอนุญาตให้ประกอบกิจการ และการตรวจตรากิจการควบคุม
ประเภทท่ี 3 ได้แก่ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงบนถนนใหญ่, สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในซอย,    
ป๊ัมถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่ และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทางน้ําขนาดใหญ่เก็บน้ํามันดีเซลหรือน้ํามัน
เบนซิน ซ่ึงเป็นกิจการท่ีผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน – ระยะเวลา 
1.  กิจการควบคุมประเภทท่ี 1 
            ผู้ประกอบการไม่ต้องแจ้งหรือยื่นคําขอ
อนุญาตในการประกอบกิจการ จึงไม่มีข้ันตอน
ดําเนินการก่อนประกอบกิจการ ร้านค้ารายย่อยท่ี
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้ทันที แต่
สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ในจํานวนท่ีจํากัด  
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรจัดทําข้อมูล
ประกอบการตรวจตรากิจการควบคุม (แบบ ต.1) 
 
2.  กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 
    2.1 เอกสารประกอบการแจ้ง  
      การแจ้งการประกอบกิจการฯ ให้แจ้งพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามแบบ ธพ.ป 1 ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยแจ้งท่ีสํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    2.2 ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง  
         1)  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งการ
ประกอบกิจการแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสารและ
ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ของท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังของ
สถานท่ีประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ผังเมืองด้วย ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว   
ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.ป 2 ในวันท่ีรับแจ้ง
เพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง 
         2) กรณี พนั กงานเจ้ าหน้ า ท่ี ตรวจสอบ
เอกสารการแจ้งแล้ ว  ถ้าปรากฏว่าไม่ ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
ภายในวันท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือนําไปแก้ไขให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนต่อไป  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด อบต. และ 

กองช่าง  
อบต. โค้งยาง 
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ข้ันตอน/ระยะเวลา 
          3)  เม่ือออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้
ก ร ม ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น  ก ร ณี อ ยู่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร  หรือสํานักงานพลังงานจังหวัด 
กรณีอยู่นอกเขต  กรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันออกใบรับแจ้ง 
     2.3 ตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี 2 
         1) พ นั ก งาน เจ้ าห น้ า ท่ี ต้ อ งอ อ ก ไป
ตรวจสอบสถานท่ี ท่ีแจ้งไว้ หากพบว่ามีการ
ประกอบกิจการ ไปก่อนท่ีจะแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทราบ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน       
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ (มาตรา 63)  
        2) พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบ
สถานท่ี หากพบว่า การแจ้งของผู้ประกอบกิจการ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบกิจการต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 64) 
และให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจสั่งการให้      
ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องภายใน 7 วัน 
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 100,000 
บาท และให้ศาลสั่งให้เลิกการประกอบกิจการ 
(มาตรา 64 วรรคสอง)  
         3)  เม่ือพนักงานเจ้าหน้ า ท่ีตรวจพบ
ภายหลังการตรวจสอบว่าการแจ้งไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน และ มีการดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ต่อผู้ประกอบกิจการแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือ
สํานักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ
ภายใน 30 วัน  
       2.4  การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี 2  
     ให้ดําเนินการตามข้ันตอน เช่นเดียวกับการ
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีทํานองเดียวกับการแจ้ง     
ครั้งแรก ตาม 1 - 3 
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ข้ันตอน/ระยะเวลา 
3.  กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
    3.1  การอนุญาตก่อสร้าง 
      3.1.1 การเห็นชอบให้ทําการก่อสร้าง 
      1)  ยื่นคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน  
ต่าง ๆ ตามแบบ ธพ.น. 1 ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
      2) ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต อปท. แจ้ง
นัดหมายกับสํานักงานพลังงานภูมิภาคเพ่ือร่วมกัน
ตรวจสอบสถานท่ี และลงบันทึกร่วมกัน เม่ือตรวจ
สถานท่ีถูกต้องแล้ว อปท. แจ้งผลการตรวจสอบ 
พร้อมส่งเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมแบบ
ก่อสร้าง และรายการคํานวณท้ังหมดให้สํานักงาน
พลังงานภูมิภาค เพ่ือตรวจสอบให้ความเห็นชอบ 
        3) สํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบ
แบบแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการคํานวณเม่ือ
ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทราบ 
        4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งผลการ
พิจารณาเห็นชอบให้ ทําการก่อสร้างให้ ผู้ ขอ
อนุญาตทราบ 
     3.1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย 
        1) เม่ือ อปท. ได้รับแจ้งการขอทดสอบ
ระบบความปลอดภัย จากผู้ขออนุญาตท่ีได้ติดต้ัง
ถัง ระบบท่อและอุปกรณ์แล้ว ให้แจ้งสํานักงาน
พลังงานภูมิภาคทราบภายใน 3 วัน 
       2) สํานักงานพลังงานภูมิภาค ตรวจสอบ
และทดสอบถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์น้ํ ามัน
เชื้อเพลิง เม่ือได้ตรวจสอบและทดสอบแล้ว 
จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทราบ เพ่ือแจ้งผลต่อไปยังผู้ขออนุญาต 
      3.1.3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้ํามันเช้ือเพลิง 
       1) อปท. รับแจ้งการขอรับใบอนุญาตจาก   
ผู้ขออนุญาต เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ 
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ข้ันตอน/ระยะเวลา 
      2) อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอ
อนุญาต 
      3) อป ท . ต รวจส อบ การ ก่ อส ร้ า งอ าค าร 
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
      4) เม่ือได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินส่งสําเนาใบอนุญาตให้สํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบภายใน 5 วัน เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 
  3.2 การอนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ประกอบกิจการ 
      ดําเนินการทํานองเดียวกันกับข้อ 3.1.1 ถึง 
3.1.3 โดยอนุโลมหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ 
และอุปกรณ์ไม่ต้องดําเนินการตามข้อ 3.1.2 
 
    3.3  การต่ออายุใบอนุญาต 
        1) อปท. รับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต 
        2) อปท. ออกใบอนุญาตต่ออายุ 
      - ในการออกใบอนุญาตต่ออายุ  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน นําหลักฐานบันทึกผลการตรวจ
ตราสถาน ท่ีประกอบ กิจการน้ํ า มัน ท่ีพนั กงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจแล้วว่าถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไม่
เกิน 6 เดือนก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ 
     - พิจารณาต่ออายุ ใบอนุญาตและเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
    - เม่ือได้ออกใบอนุญาตต่ออายุแล้ว ให้ อปท.      
ส่งสําเนาใบอนุญาตต่ออายุให้สํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบ ภายใน 15 วัน เพ่ือเป็นหลักฐาน   
 
    3.4  การโอนใบอนุญาต 
         1) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต 
            - อปท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
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ข้ันตอน/ระยะเวลา 
           2) การออกใบอนุญาต 
              - อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตแล้วให้
ส่งสําเนาใบอนุญาตใบโอนให้สํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคทราบ ภายใน 5 วัน เป็นหลักฐาน 
 
     3.5  การตรวจตรา 
            - อปท. ร่วมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค
ตรวจตราร่วมกันโดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจท่ี
สํานักงานพลังงานภูมิภาคกําหนด 
 
      3.6  ทดสอบและตรวจสอบถังน้ํามันเช้ือเพลิง
ระบบท่อและอุปกรณ์เม่ือครบวาระ 
   - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ปี 
ต้องแจ้งทดสอบระบบความปลอดภัย 
   - อปท. ดําเนินการตามข้อ 3.1.2 

 

 

ระยะเวลา 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 1  – ไม่มี - 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 2  ระยะเวลาดําเนินการรวม  ๑๕ วัน 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 3  ระยะเวลาดําเนินการรวม  ๓๐ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 1 
- ไม่มี - 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 
(1)  ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 แบบ ธพ.ป.1 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)  จํานวน 1 ฉบับ 
(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจ    จํานวน 1 ฉบับ 
ลงชื่อแทนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)  
(4) สําเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทน        จํานวน 1 ฉบับ 
ของบุคคล หรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)  
(5) สําเนาหรือภาพถ่าย � โฉนดท่ีดิน � น.ส. 3 � น.ส. 3 ก � ส.ค. 1                จํานวน 1 ฉบับ 
 �  เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินอ่ืน ๆ  
  
 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 107 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

(6) สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน          จํานวน  1 ฉบับ 
หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีดินให้ใช้ท่ีดินเป็นท่ีต้ังสถานท่ีประกอบ 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 
(7) สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีได้อนุญาต                          จํานวน 1  ชุด 
ให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณท่ีได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ  
ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นทางสาหรับยานพาหนะเข้าออกสถานี 
บริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีหนึ่ง เพ่ือการจาหน่ายหรือขาย หรือสําเนา 
หนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 
จากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล  
หรือลําน้ําสายนั้น  
(8) แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการ พร้อมท้ังแสดงสิ่งปลูกสร้าง                     จํานวน 3 ชุด  
ท่ีอยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร  
(9) แผนผังบริเวณของสถานท่ีประกอบกิจการ                                                      จํานวน 3 ชุด 
(10) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและ                               จํานวน  3 ชุด 
จ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์  
(11) รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่             จํานวน 1  ชุด 
 ถังเก็บและจ่าย ก๊าซธรรมชาติ  
(12) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นผู้คํานวณความม่ันคงแข็งแรง          จานวน…..ฉบับ 
ระบบ ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่  
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมท้ังแนบภาพถ่ายใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(13) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
  1.  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1) 
  2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)             จํานวน 1  ชุด 
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
  3. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ         จํานวน 1 ชุด 
และผู้รับมอบอํานาจ 
  4.  สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดิน O โฉนดท่ีดิน O น.ส.3 O น.ส.3ก                         จํานวน 1 ชุด 
       O ส.ค.1 O อ่ืน................………… 
  5.  สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน    จํานวน  1 ชุด 
หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี ดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกล่าว 
  6. สําเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง   จํานวน  1  ชุด 
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  7. แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย                   จํานวน  3 ชุด 
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ํามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบําบัดน้ําเสียหรือ 
แยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี  
  8.  รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ีเก่ียวข้อง                                     จํานวน 1 ชุด 
  9.  หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชําชีพวิศวกรรมควบคุม      จํานวน 1 ชุด 
 10.  สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต                               จํานวน  1 ชุด 
ทําทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือ  
สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 11. สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย            จํานวน 1 ชุด 
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
  12.  อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
การต่อใบอนุญาต 
     1.  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.3) 
     2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)          จํานวน 1 ชุด 
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
     3.  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ    จํานวน 1 ชุด 
และผู้รับมอบอํานาจ 
     4.  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ                                                              จํานวน 1 ชุด 
     5.  สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย        จํานวน 1 ชุด 
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
    6.  อ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการ 
     1.  แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.4)                      จํานวน 1 ชุด 
     2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)        จํานวน 1 ชุด 
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
    3. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                     จํานวน 1 ชุด 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
     4. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม)                                                      จํานวน 1 ชุด 
     5. สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ                 จํานวน 1 ชุด 
     6. สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอม              จํานวน 1 ชุด 
ให้ใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
ดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกล่าว 
    7.  สําเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย                     จํานวน 1 ชุด 
ว่าด้วยการผังเมือง 
    8.  แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย               จํานวน 1 ชุด 
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ํามัน ระบบท่อดับเพลิง  
    9.  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือแยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย  
แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูก สร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี          จํานวน 3 ชุด  
   10. รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ีเก่ียวข้อง                                  จํานวน 1 ชุด 
   11. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชําชีพวิศวกรรมควบคุม   จํานวน 1 ชุด 
   12.  สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตทําทางเชื่อม             จํานวน 1 ชุด 
ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสําเนาหนังสืออนุญาต 
พร้อมด้วยสําเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา (ให้นํามายื่นก่อน 
พิจารณาออกใบอนุญาต) 
   13.  สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย        จํานวน 1 ชุด 
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
   14.  อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
การขอโอนใบอนุญาต 
     1.  แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.5)                               จํานวน  1 ชุด 
     2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)        จํานวน  1 ชุด 
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
     3.  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                   จํานวน 1 ชุด 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ    
     4.  สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดินของผู้รับโอนใบอนุญาต                                  จํานวน 1 ชุด 
     5.  สําเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองยานพาหนะขนส่งน้ํามันของผู้รับโอนใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด 
    6.  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ                                                             จํานวน 1 ชุด 
    7.  สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย       จํานวน 1 ชุด 
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3           จํานวน 1 ชุด 
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
    8.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      1.  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.6)                       จํานวน  1 ชุด 
     2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)        จํานวน  1 ชุด 
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
     3.  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                   จํานวน 1 ชุด 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ    
    4.   หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย กรณีสูญหาย            จํานวน  1 ชุด 
    5.  ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมท่ีถูกทําลายในสําระสําคัญ กรณีถูกทําลาย และอ่ืนๆ  จํานวน  1 ชุด 
    6.  อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้ถัง
หรือภาชนะในการบรรจุหรือขนส่งน้ํามันเช้ือเพลิง และการต่ออายุใบอนุญาตให้เรียกเก็บตามอัตรา ดังนี้ 
(๑) คําขอ ฉบับละ ๒๐ บาท  
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๔) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่รวมถึงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตาม
ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาตรของถัง ดังนี้  
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ บาท  
ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาทต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๖๐๐ บาท  
ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ บาท  
ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ง. ในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใช้เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
ไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนี้ในอัตรา
ของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟสูงสุด  
 
(๕) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ปริมาตรของถัง ดังนี้  
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท  
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ค่าธรรมเนียม 
ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท  
ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  
ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลติร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท  
ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ง. ในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดินอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใช้เก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงนี้ในอัตราของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวไฟสูงสุด  
 
(๖) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกระป๋องน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ดังนี้  
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย  
ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท  
ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  
ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาท  
ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  
ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท  
ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 
(๗) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงนอกจากท่ีเก็บภายใน
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ละชนิด ดังนี้  
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย  
ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท  
ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
 

 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 112 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ค่าธรรมเนียม 
ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  
ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท  
ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  
ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท  
ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 
(๘) การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีปริมาณความจุน้ํามันเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด
ค่าธรรมเนียมถังละ ๒๕๐ บาท  
(๙) การต่ออายุใบอนุญาตให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ในทุกท้องท่ีต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (1) การทําโรงสีข้าว 
และการทําโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร (2) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวม
ท้ังสิ้น ในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมท้ังสิ้นเป็น      
เงินต้ังแต่ 500 บาทข้ึนไป (3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซ่ึงทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่าง
เดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมท้ังสิ้นในวันหนึ่ งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป               
(4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้า
ท่ีผลิตได้มีค่ารวมท้ังสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ีผลิตได้มีค่ารวม
ท้ังสิ้นเป็นเงินต้ังแต่ 500 บาทข้ึนไป (5) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง    
การขนส่ง โดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขาย
ท่ีดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขายต๋ัวเงิน การธนาคาร          
การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม (6) ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์
ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง (7) ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด้วย      
อัญมณี (8) ซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (9) การ
บริการอินเทอร์เน็ต         (10) การให้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (11) บริการเป็นตลาดกลางในการ
ซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 12) ผลิตรับจ้างผลิต
แผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง             
(13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ อินเทอร์เน็ต (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย             
คาราโอเกะ (15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ (16) การให้บริการตู้เพลง (17) โรงงานแปรสภาพแกะสลักและ
การทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ในกรณีท่ีผู้ประกอบพาณิชย
กิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจํากัด ประกอบประกอบพาณิชยกิจ  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ตาม (1) - (5)  จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม (6) - (17) จะไม่ได้
รับการยกเว้น ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ พาณิชยกิจตามลาดับท่ี (8) - (11) ถือเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
วิธีการ 
               1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเริ่มประกอบ
กิจการ  (มาตรา 11) 
               2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
               3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
               4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที กองคลัง - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
 

15 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 
 

10 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

หมายเหตุ   ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
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เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคํา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 60  นาที/ราย  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่ 
โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย     
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) สําเนาทะเบียนบ้านท่ี
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ี
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึง
ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสืออนุญาต 
หรือ หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จําหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของ
สินค้าท่ีขายหรือให้เช่า 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรือ
ให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือ สําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซ้ือขาย
จากต่างประเทศ 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
การบันเทิง) 

8) หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน
และหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน หรือ 
อาจมาพบเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือทําบันทึกถ้อยคํา
เก่ียวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็
ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือ
เครื่องประดับซ่ึง
ประดับด้วยอัญ
มณี) 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1.  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 

2.  ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
02-547-4446-7 
3. ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4.  ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน 
เป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
          1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
นั้นๆ  (มาตรา  13) 
          2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
          3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
          4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที กองคลัง - 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

 

15 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 

 

10 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

หมายเหตุ   ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคํา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 60  นาที/ราย  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 
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2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) (ต้นฉบับ) หนังสือให้
ความยินยอมให้ใช้
สถานท่ีตั้งสํานักงาน
แห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นาม และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 
คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน ) 

3) สําเนาทะเบียนบ้านท่ี
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ี
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน) 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึง
ใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 
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2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)  20 บาท 

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  30 บาท 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1.  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 

2.  ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
02-547-4446-7 
3. ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4.  ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)  

 
 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 148 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
          1.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนด            
30 วัน นับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
           2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต 
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 
           3.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
           4.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
           5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที กองคลัง - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 

10 นาที สํานักงาน
ปลัด อบต. 

- 

หมายเหตุ   ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคํา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 60  นาที/ราย  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 
 
 
 

0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 
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2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) สําเนาใบมรณบัตรของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
(กรณีถึงแก่กรรม) โดย
ให้ทายาทท่ียื่นคําขอ
เป็นผู้ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) สําเนาหลักฐานแสดง
ความเป็นทายาทของผู้
ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซ่ึงถึงแก่
กรรม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)  20 บาท 

ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  30 บาท 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1.  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 

2.  ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
02-547-4446-7 
3. ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4.  ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)  

 
 


