
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์(เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน)ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์    
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์               

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหมูสี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : ส่วนท้องถิ่น / เศรษฐกิจชุมชน  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555  
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ             

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
10) หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ไม่มี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน   เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  



 
 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหมูสี    เบอร์โทรศัพท์ 044-300 836  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
       1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค า
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13) 
       2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทน   
ก็ได้ 
       3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
       4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ             
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
       หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

15 นาที - - 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาที - - 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาท ี

 
13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
 
 



 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 
 ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์               
(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ฉบับ - 

2) (ต้นฉบับ) หนังสือ
ให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ตั้ง
ส านักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน ) 

3) ส าเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน) 

4) แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้

- 1 0 ฉบับ - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 
 ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

5) หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ฉบับ - 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  



 
 

    1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
         - เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นก าหนด (รับที่เทศบาลต าบลหมูสี) 

18. หมำยเหตุ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลหมูสี 
หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.moosi.go.th/) 
2. ทางโทรศัพท์ (044-300 836) 
3. ทางไปรษณีย์  ส านักงานเทศบาลต าบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
4. ศูนย์ด ารงธรรม  อ าเภอปากช่อง 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ที่เทศบาลต าบลหมูสี 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (เทศบาลต าบลหมูสี) 
หมำยเหตุ- 

 



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์                  
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหมูสี อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499    
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักปลัด เทศบาลต าบลหมูสี  
3. ประเภทของงำนบริกำร : ส่วนท้องถิ่น  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน  
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
    1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
    2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555 
    3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
    4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
    5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
    6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
   7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
   8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
   9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
  10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
  11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
  12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
1. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
2. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
3. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  
4. ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  นาที 

 
 



 
 

5. ข้อมูลสถิติ 
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    -  
    จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด -  
    จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด -  
6. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน เทศบาลต าบลหมูสี  
7. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
    1) สถำนที่ให้บริกำร  เทศบาลต าบลหมูสี  ติดต่อ 

โทรศัพท์ : 044-300 836   
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีท่ีตั้งอยู่ในต าบลบ้านกลึงและต าบลแคออก)  
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณส านักงานเขตนั้น)/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                       
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

8.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
      1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท
ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
      2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทน
ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 
      3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่น
แทนก็ได้ 
      4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
      5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 



 
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของ 

ขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้        
ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาท ี
 

9. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

10. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
     15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
หรือทายาทที่ยื่นค า
ขอแทนพร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
 



 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ          

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์    
(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 - ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย์            
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 - ฉบับ - 

3) ส าเนาใบมรณบัตรของ      
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่
ยื่นค าขอเป็นผู้ลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ - 

4) ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลงช่ือแทน                 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง              
แก่กรรมพร้อมลงนามรับรอง           
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากรแสตมป์            
10 บาท 

- 1 - ฉบับ - 

6) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ - 

 
11. ค่ำธรรมเนียม 
  1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 

ค่ำธรรมเนียม  50  บาท 
หมำยเหตุ  - 

  2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
ค่ำธรรมเนียม  20  บาท 
หมำยเหตุ   - 

12. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมำยเหตุ   - 



 
 

  2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศัพท์ : 044-300 836 
หมำยเหตุ   - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.moosi.go.th 
หมำยเหตุ   - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ด้วยตนเอง : ส านักปลัด เทศบาลต าบลหมูสี 
หมำยเหตุ   - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

13. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
   1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

        - แบบ ทพ. 
14. หมำยเหตุ 
                 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ:เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
 
19. ช่ือกระบวนงำน:การโฆษณาดว้ยการปิดท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
20. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกักฎหมายและระเบียบทอ้งถ่ิน 
21. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
22. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
23. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 
24. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
25. พื้นทีใ่ห้บริกำร: เทศบาลต าบลหมูสี  
26. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7   วนั 

27. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
28. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาดว้ยการปิดท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ  
29. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  
       ส านกังานเทศบาลต าบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  30450 
 โทร.044-300836 
        ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.    
        (มีพกัเท่ียง)     
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
        พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการปิดท้ิง     
        หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน 
        เจา้หนา้ท่ีและตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนุญาตดว้ยเวน้แต่เป็นการกระท าของราชการ 
        ส่วนทอ้งถ่ินราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าไดห้รือเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผน่
ประกาศณ 
        สถานท่ีซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวเ้พ่ือการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
นิติ 
        บญัญติัแห่งรัฐสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
หรือ 
        ตน้ไมเ้พ่ือใหท้ราบช่ือเจา้ของผูค้รอบครองอาคารช่ืออาคารเลขท่ีอาคารหรือขอ้ความอ่ืนเก่ียวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร 
        กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาทางการคา้หรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูด่ว้ยจะตอ้งขออนุญาตจาก 



 
 

        เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายน้ีดว้ยเช่นกนัการโฆษณาดว้ยการปิดท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือ
ใบปลิว 
       ในท่ีสาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือไดรั้บอนุญาตแต่มิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
       หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการรับอนุญาตเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสัง่เป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลดร้ือถอน
ขดู  
       ลบหรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนดและหากเป็นกรณีท่ีมีขอ้ความหรือภาพท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
       หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจปลดถอนขดูลบหรือลา้ง 
       ขอ้ความหรือภาพนั้นไดเ้องโดยคิดค่าใชจ่้ายจากผูโ้ฆษณาตามท่ีไดใ้ชจ่้ายไปจริง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะ 
       อนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
       (1) ขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไม่ขดัต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
       (2) มีค  ารับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บปลดร้ือถอนขดูลบหรือลา้งแผน่ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนงัสืออนุญาตหมดอาย ุ
       (3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาในเร่ืองใดตอ้งไดรั้บอนุมติัขอ้ความหรือภาพท่ีใชใ้นการโฆษณาหรือจะตอ้งปฏิบติั
ตาม           
              กฎหมายใดตอ้งไดรั้บอนุมติัหรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายนั้นแลว้อาทิการขออนุญาตเล่นการพนนัการขออนุญาตเร่ียไรการขอ 
              อนุญาตแสดงมหรสพง้ิวเป็นตน้ 
       (4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาดว้ยการติดตั้งป้ายโฆษณาตอ้งไม่อยูใ่นบริเวณท่ีหา้มติดตั้งป้ายโฆษณาซ่ึงไดแ้ก่บริเวณคร่อมถนน
หรือ  
             ทางสาธารณะวงเวยีนอนุสาวรียส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนนสวนหยอ่มสวนธารณะถนนตน้ไม้
และ 
             เสาไฟฟ้าซ่ึงอยูใ่นท่ีสาธารณะเวน้แต่เป็นการติดตั้งเพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการตอ้นรับราชอาคนัตุกะหรือแขกเมืองของ
รัฐบาล 
             ในการอนุญาตเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงเขตทอ้งท่ีท่ีอนุญาตไวใ้นหนงัสืออนุญาตและตอ้งก าหนด 
             อายขุองหนงัสืออนุญาตภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
             (1) การโฆษณาท่ีเป็นการคา้คร้ังละไม่เกิน 60 วนั 
             (2) การโฆษณาท่ีไม่เป็นการคา้คร้ังและไม่เกิน 30 วนั 
       เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ใหผู้รั้บอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยแสดง
เลขท่ี   
และวนัเดือนปีท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวดว้ยการโฆษณาดว้ยการปิดท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในหนงัสืออนุญาตตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
หมำยเหตุ : 
กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนั้น 
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให ้
ผูย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดผูรั้บค าขอ 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงาน
จนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ กรณีมีขอ้ขดัขอ้ง
เก่ียวกบัการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะตอ้งมีการแกไ้ขค าร้องขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผูข้อ
อนุญาตจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจง้เหตุขดัขอ้งหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถออกหนงัสืออนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบ



 
 

ภายใน 3 วนันบัแต่วนัตรวจพบขอ้ขดัขอ้งแตจ่ะไม่เกิน 7 วนั หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบั
แต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย้ืน่ค  าขอยืน่ค  าร้องขออนุญาต
พร้อมเอกสารหลกัฐานเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
 

4 ชัว่โมง เทศบาลต าบล 
หมูสี 

หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล 
หมูสี 

2) การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผู ้
มีอ  านาจอนุญาตไดพ้จิารณา 
 

1 วนั เทศบาลต าบล 
หมูสี 

หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล 
หมูสี 

3) การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสืออนุญาต 
 

5 วนั เทศบาลต าบล 
หมูสี 

หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล 
หมูสี 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏบิัตริำชกำรมำแล้ว  
      ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) แบบค าร้องขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) แผนผงัแสดงเขตท่ี
จะปิดท้ิงหรือโปรย
แผน่ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 



 
 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

3) ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลิวท่ีจะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ของผูย้ืน่ค  าร้อง
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาและ
ยืน่ค  าร้องดว้ยตนเอง) 

5) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ของผูข้ออนุญาต
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่
มอบใหบุ้คคลอ่ืนยืน่
ค าร้องแทน) 

6) หนงัสือมอบอ านาจ
ใหท้ าการแทน
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่
มอบใหบุ้คคลอ่ืนยืน่
ค าร้องแทน) 

7) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ของผูย้ืน่แทนพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่
มอบใหบุ้คคลอ่ืนยืน่
ค าร้องแทน) 

8) ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซ่ึงผูมี้อ านาจ
จดัการแทนนิติ
บุคคลรับรองส าเนา
ถูกตอ้งและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องดว้ยตนเอง) 

9) ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลพร้อม
รับรองส าเนา

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องดว้ยตนเอง) 



 
 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ถูกตอ้งและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

10) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ของผูมี้อ านาจ
จดัการแทนนิติ
บุคคลผูย้ืน่ค  าร้อง
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องดว้ยตนเอง) 

11) ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซ่ึงผูมี้อ านาจ
จดัการแทนนิติ
บุคคลรับรองส าเนา
ถูกตอ้งและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องแทน) 

12) ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้งและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องแทน) 

13) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ของผูมี้อ านาจ
จดัการแทนนิติ
บุคคลผูม้อบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องแทน) 

14) หนงัสือมอบอ านาจ
ใหท้ าการแทน

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้



 
 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 

อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องแทน) 

15) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ของผูรั้บมอบ
อ านาจผูย้ืน่ค  าร้อง
แทนพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้องเป็น
นิติบุคคลและผูมี้
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลมอบให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูย้ืน่ค  า
ร้องแทน) 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เตมิ 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
16. ค่ำธรรมเนียม 

 1) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลวิเพ่ือกำรโฆษณำทีเ่ป็นกำรค้ำ  
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ - 

 2) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลวิเพ่ือกำรโฆษณำอ่ืนๆทีไ่ม่เป็นกำรค้ำ  
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
      1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครราชสีมา 
       2) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
            ส านกังานเทศบาลต าบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  30450 
            โทร.044-300836 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

      ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณชิย์ พ.ศ. 2499                       กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์
 
30. ช่ือกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499                         กรณีผู ้

ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
31. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
32. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน       (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
33. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
34. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่

ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง ก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ือง การตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพเ์พื่อใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์                  

พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ท่ี 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์                

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ ์ พ.ศ. 2549 

35. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  
36. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
37. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
38. ข้อมูลสถิต ิ



 
 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
39. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อ

จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   
40. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลต าบลหมูสี  55/5 หมู่ 5  ต.หมูสี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
เบอร์โทรศพัท.์    044-300 836    / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)                          
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ    - 

2) สถำนทีใ่ห้บริกำร  ส านกัปลดั เทศบาลต าบลหมูสี  55/5  หมู่ 5  ต.หมูสี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
เบอร์โทรศพัท.์   044 – 300 836    / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)                               
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ - 

 
41. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 
11) 
  2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นยืน่             จด
ทะเบียนแทนก็ได ้
        3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอ                     จด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
         4. แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
               
   หมำยเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่อง
ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติม โดยผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยืน่
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึกดงักล่าว มิเช่นนั้นจะถือวา่ผูย้ืน่ค  าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าว และจะมอบส าเนาบนัทึกความพร่อง



 
 

ดงักล่าวใหผู้ย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

42. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน  

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 

30 นาที ส านกัปลดั 
ทต.หมูสี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที ส านกัปลดั 
ทต.หมูสี  

- 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลเขา้
ระบบ/จดัเตรียมใบส าคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที ส านกัปลดั 
ทต.หมูสี  

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่    
ค  าขอ 

10 นาที ส านกัปลดั 
ทต.หมูสี  

- 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นาที 

43. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
44. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 



 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย ์(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) หนงัสือใหค้วามยนิยอม
ใหใ้ชส้ถานท่ีตั้ง
ส านกังานแห่งใหญ่ 
โดยใหเ้จา้ของร้านหรือ
เจา้ของกรรมสิทธ์ิลง
นาม และใหมี้พยานลง
ช่ือรับรองอยา่งนอ้ย              
1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจา้บา้น ) 

3) ส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้
ความยนิยอมเป็นเจา้
บา้นหรือส าเนาสัญญา
เช่าโดยมีผูใ้หค้วาม
ยนิยอมเป็นผูเ้ช่า หรือ
เอกสารสิทธ์ิอยา่งอ่ืนท่ี
ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
เป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจา้บา้น ) 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึง
ใชป้ระกอบพาณิชยกิจ
และสถานท่ีส าคญั

- 1 0 ฉบบั - 



 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บริเวณใกลเ้คียง
โดยสังเขป พร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

5) หนงัสือมอบอ านาจ  
(ถา้มี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูรั้บมอบ
อ านาจ (ถา้มี) พร้อม          
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) ส าเนาหนงัสืออนุญาต 
หรือ หนงัสือรับรองให้
เป็นผูจ้  าหน่ายหรือให้
เช่าสินคา้ดงักล่าวจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิของ
สินคา้ท่ีขายหรือให้เช่า 
หรือ ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร หรือ
หลกัฐานการซ้ือขาย
จากต่างประเทศ พร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรือ
ใหเ้ช่า แผน่ซีดี  
แถบบนัทึก วดิี

ทศัน์ แผน่วีดิทศัน์  
ดีวดีี หรือแผน่วีดี
ทศัน์ระบบดิจิทลั
เฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การบนัเทิง) 

8) หนงัสือช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน
และหลกัฐานแสดง
จ านวนเงินทุน หรือ 
อาจมาพบเจา้หนา้ท่ีเพื่อ
ท าบนัทึกถอ้ยค า

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคา้อญัมณี
หรือเคร่ืองประดบั
ซ่ึงประดบัดว้ยอญั

มณี) 



 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลกัฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็
ได ้

 
45. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 
ค่ำธรรมเนียม   50 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
ค่ำธรรมเนียม   30 บาท 
หมำยเหตุ -   

 
46. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ 
หมำยเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
หมำยเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท ์: Call Center 1570 
หมำยเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เวบ็ไซต ์ : www.dbd.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน   เทศบาลต าบลหมูสี   55/5 หมู่ 5  ต.หมูสี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
เบอร์โทรศพัท.์   044 – 300 836 
หมำยเหตุ - 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
47. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  



 
 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร    -. 
48. หมำยเหตุ    - 
 

 

 


