การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

คานา
ปัจจุบัน กำรให้บริกำรภำครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งและกำรดำเนินธุรกิจนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้กับภำคเอกชนของไทยและของประเทศ
สำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำระบบรำชกำร ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้บริกำรภำครัฐที่มี
ต่อกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีแนวคิดในกำรจัดทำคู่มือ “กำรจัดตั้งธุรกิจค้ำปลีก” ขึ้น เพื่อรวบรวมรำยละเอียดของกำร
ให้บริกำรภำครัฐที่เกี่ยวของกับกำรจัดตั้งและกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกในประเทศไทย ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขึ้นทะเบียนและกำรขอ
ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนภำครัฐทั้งในส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่นหลำยหน่วยงำนเข้ำไว้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกอบกำรที่
ประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินธุรกิจค้ำปลีกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีก
ในกำรจัดทำคู่มือฉบับนี้ สำนักงำน ก.พ.ร. ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกตัวแทนภำคเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งและ
กำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีก ในกำรให้ข้อมูลและหำรือร่วมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ซึ่งสำนักงำน ก.พ.ร. ขอขอบพระคุณหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำ ณ ที่นี้
สำนักงำน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ “กำรจัดตั้งธุรกิจค้ำปลีก” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ำปลีก
และนำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำรภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ำปลีกต่อไป
สำนักงำน ก.พ.ร.
มกรำคม 2560

คาชี้แจง
ด้วยรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและประกอบธุรกิจค้ำปลีกมีควำมซับซ้อนและแตกต่ำงกันมำก ขึ้นกับขนำดพื้นที่ของสถำนประกอบกำรและ
สินค้ำที่จำหน่ำย ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับกำรจัดตั้งและกำรดำเนินธุรกิจค้ำ
ปลีกเท่ำนั้น ผู้ประกอบกำรหรือผู้เกี่ยวข้องจึงควรสอบถำมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นเฉพำะทำง เช่น กำรขออนุญำตก่อสร้ำงใน
พื้นที่บำงพื้นที่ที่มีกำรควบคุมโดยกฎหมำยเฉพำะ หรือกำรจำหน่ำยสินค้ำบำงชนิด เป็นต้น
นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรสอบถำมรำยละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วย เนื่องจำกในบำง
ใบอนุญำตมีกำรกระจำยอำนำจให้หน่วยงำนส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจำรณำ ซึ่งอำจมีรำยละเอียด ขั้นตอน หรือระยะเวลำที่แตกต่ำงกันออกไปตำม
พื้นที่

สารบัญ
หน้า
การจดทะเบียนธุรกิจ
กำรจดทะเบียนพำณิชย์
กำรจัดตั้งนิติบุคคล

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

2

กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
กำรขอใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
กำรขอเป็นผู้ประกอบกำรขำยสินค้ำให้นักท่องเที่ยว

กรมสรรพำกร

12

กำรขุดดินและถมดิน
กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร
กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร

หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น

19

กำรก่อสร้ำงในเขตพื้นที่กำรบิน

สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

26

กำรสร้ำงทำงเชื่อม
กำรเชื่อมท่อระบำยน้ำ
กำรติดตั้งป้ำยแนะนำสถำนที่

กรมทำงหลวงและกรมทำงหลวงชนบท

28

กำรจัดตั้งสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถำนที่ใช้

กรมธุรกิจพลังงำน

37

การขออนุญาตก่อสร้าง

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การขออนุญาตก่อสร้าง (ต่อ)
กำรขอติดตั้งน้ำประปำ (พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปรำกำร)

กำรประปำนครหลวง

45

กำรขอติดตั้งน้ำประปำ (พื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปรำกำร)

กำรประปำส่วนภูมิภำค

49

กำรขอติดตั้งโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

52

กำรขอติดตั้งไฟฟ้ำ (พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปรำกำร)

กำรไฟฟ้ำนครหลวง

54

กำรขอติดตั้งไฟฟ้ำ (พื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปรำกำร)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

59

สุรำ ยำสูบ ไพ่

กรมสรรพสำมิต

63

ภำพยนตร์และวีดีทัศน์

สำนักพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

76

ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ควบคุม

กรมวิชำกำรเกษตร

80

สัตว์หรือซำกสัตว์

กรมปศุสัตว์

86

อำหำรสัตว์

กรมปศุสัตว์

91

ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้หวงห้ำม

กรมป่ำไม้

96

การขออนุญาตขายและดาเนินการ และการต่อใบอนุญาต

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การขออนุญาตขายและดาเนินการ และการต่อใบอนุญาต (ต่อ)
เครื่องชั่งตวงวัด

สำนักชั่งตวงวัด กรมกำรค้ำภำยใน

103

กำรผลิตอำหำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

107

สถำนที่สะสมหรือสถำนที่จำหน่ำยอำหำร
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น

116

ยำแผนปัจจุบัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

125

กำรจำหน่ำยสินค้ำ Online

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

130

เครื่องวิทยุคมนำคม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

137

ภาพรวมการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก
การขออนุญาตก่อสร้าง

การจดทะเบียนธุรกิจ

การขออนุญาตประกอบกิจการ

การต่ออายุใบอนุญาต

การจดทะเบียนพาณิชย์

การขุดดินและถมดิน

การสร้างทางเชื่อม

การขอติดตั้งน้าประปา

สุรา

สัตว์หรือซากสัตว์

สถานที่สะสมอาหารหรือ
สถานที่จาหน่ายอาหาร

การจัดตั้งนิติบุคคล

การก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร

การเชื่อมท่อระบายน้า

การขอติดตั้งโทรศัพท์

ยาสูบ

อาหารสัตว์

กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

การขอติดตั้งไฟฟ้า

ไพ่

โรงค้าไม้แปรรูป

ยาแผนปัจจุบัน

ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

สิ่งประดิษฐ์ที่ทา
ด้วยไม้หวงห้าม

สินค้า Online

ปุ๋ย

เครื่องชั่งตวงวัด

เครื่องวิทยุคมนาคม

เมล็ดพันธุ์ควบคุม

การผลิตอาหาร

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ

การขอเป็นผู้ประกอบการ
ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

การรับรองการก่อสร้าง
การติดตั้งป้าย
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แนะนาสถานที่

การก่อสร้างในเขต
พื้นที่การบิน

การจัดตั้งสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทสถานที่ใช้

การจดทะเบียนธุรกิจ

1

การจดทะเบียนพาณิชย์
การจัดตั้งนิตบิ ุคคล

การจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ – เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก
ผู้ประกอบการสามารถดูคาอธิบายหลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้จาก
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือที่ www.dbd.go.th
หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแต่กรณี
2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สานักงานในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย
3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสานักงานแห่งใหญ่และสานักงานสาขา
โดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย
อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชือ่ ด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่
จดทะเบียนไว้ หากเป็นสานักงานสาขาจะต้องมีคาว่า "สาขา" ไว้ด้วย
4. ต้องยื่นขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหายหรือชารุด
5. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคาสั่งของนายทะเบียน
6. ต้องอานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทาการตรวจสอบใน
สานักงานของผู้ประกอบกิจการ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การขอดาเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภท
ของการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึง่ ครั้งละ 20 บาท
6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสาเนาและรับรองสาเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท
(1 คาขอ คิดเป็น 1 ฉบับ)

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
1. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศ
ไทย
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
5. บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด
กาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม
ประกอบพาณิชยกิจ
2. การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1) เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
2) เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพิ่มใหม่
3) เพิ่มหรือลดเงินทุน
4) ย้ายสานักงานใหญ่
5) เปลี่ยนผู้จัดการ
6) เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนที่อยู่
7) ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
8) แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้า/ออก) เงินลงหุ้น จานวนเงิน
ลงทุนของห้าง
9) จานวนเงินทุน จานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจากัด จานวนและ
มูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่
10) รายการอื่นๆ เช่น แก้ไขชื่อ Website ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ
3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิก
ประกอบพาณิชยกิจ
4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย
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การจดทะเบียนธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
บุคคล
ธรรมดา

เอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อเนื่องจากหน้าก่อน)

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
และบริษัทมหาชนจากัด ที่ประกอบ
คณะบุคคล
ตามกฎหมาย
พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
กิจการร่วมค้า
ต่างประเทศ
จดทะเบียนพาณิชย์

1. แบบคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)









2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ/ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน/ ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการใน
ประเทศ/ ผู้ขอจดทะเบียน









3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ/ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน/ ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ/ ผู้ขอจด
ทะเบียน









4. หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล



5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน



6. หลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิตามกฎหมายในสถานที่ตงั้ สานักงานแล้วแต่กรณี
เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาโฉนดที่ดิน สาเนาสัญญาซื้อขาย สาเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมการใช้สถานทีต่ ั้งสานักงาน









7. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป









8. สาเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน ที่ตั้งสานักงาน รายชื่อ
กรรมการ และอานาจกรรมการ



9. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศ



หมายเหตุ: เอกสารตามลาดับที่ 8 และลาดับที่ 9 หากทาขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคารับรองของโนตารีพับบลิค หรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มีอานาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยคารับรองของ
เจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย
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การจดทะเบียนธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
บุคคล
ธรรมดา

เอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อเนื่องจากหน้าก่อน)

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
และบริษัทมหาชนจากัด ที่ประกอบ
คณะบุคคล
ตามกฎหมาย
พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
กิจการร่วมค้า
ต่างประเทศ
จดทะเบียนพาณิชย์

10. ใบอนุญาตทางานของผู้รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)



11. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี)



12. หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ยื่นจด
ทะเบียนพาณิชย์)







13. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดทิ ัศน์ ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ







14. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดาเนินการและให้ตรวจสอบและเรียก
หลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ
พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้



15. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดาเนินการและให้ส่งเอกสารเพิม่ เติม:
15.1 ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มา
เงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
15.2 หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอานาจของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี





16. กรณีกิจการร่วมค้าให้แนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้าง
หุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดแล้วแต่กรณี



17. กรณีประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้ส่งเอกสารเพิม่ เติม คือ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อแบบ “เอกสารแนบแบบ ทพ.”)
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การจดทะเบียนพาณิชย์
60 นาที

การจดทะเบียนธุรกิจ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

30

50
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อ 1 คาขอ

จัดเตรียมแบบคาขอ และ
เอกสารหลักฐานประกอบ

ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสารต่อชุด

ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

• ยื่นแบบคาขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้ง
สถานประกอบการ
• กรุงเทพมหานคร:
• สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักการคลัง
กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครทุกเขต
• ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียน
พาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสานักงาน
แห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น
• จังหวัดอื่น ๆ:
• เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมืองพัทยา
รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มี
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่
• กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ มาตั้งสานักงานสาขาเพื่อ
ประกอบกิจการในประเทศไทย สานักงานสาขาแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของสานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียน ณ สานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นนั้

รับใบทะเบียนพาณิชย์

• ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 50 บาท
ต่อ 1 คาขอ
• ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร 30 บาท
ต่อ 1 ชุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 1570 Website: www.dbd.go.th
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อควรทราบ:
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ พาณิชยกิจประเภทหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งในส่วนของพาณิชยกิจทีถ่ ือว่าเป็นกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดังนั้น ผู้ประกอบการค้าปลีก โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
หมายเหตุ
รายละเอียดข้อมูล คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบที่เกีย่ วข้องกับการจดทะเบียน เป็นไปตามกรณีการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจัดตั้งนิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วน
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทาการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกาไรจากการดาเนินกิจการค้านั้น
ข้อควรทราบ: ตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนได้จาก เอกสารคาแนะนาการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด
ที่เผยแพร่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทาง Website www.dbd.go.th
ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ
ข้อมูลที่ใช้:
1. ชื่อของห้างหุ้นส่วน
2. วัตถุประสงค์ของห้าง
3. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา
4. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นามาลง
หุ้น
5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด) กรณีเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วน
สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน
6. ข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)
7. ตราสาคัญของห้าง
8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชน
ทราบ (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐาน:
1. คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1) 1 ฉบับ
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1 ฉบับ
3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2)/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1
และ 3 จานวน 1 ฉบับ
4. รายละเอียดวัตถุประสงค์ (แบบ ว.) 1 ฉบับ
5. แบบ สสช. 1 จานวน 1 ฉบับ
6. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิตบิ ุคคล (มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รบั จอง) 1 ฉบับ
7. แบบขอใช้ชื่อนิตบิ ุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ (กรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่น
นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ (ถ้ามี)
8. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
1 ฉบับ
9. สาเนาหลักฐานการรับชาระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 1
ฉบับ
10. เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้
เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทย (กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่าง
ด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น) 1 ฉบับ
11. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 1 ชุด
12. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชือ่ (ถ้ามี) 1 ชุด
13. หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม (กรณีส่งคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 1 ชุด
14. หนังสือมอบอานาจ พร้อมด้วยสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ดว้ ย
ตนเองก็มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและ
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 1 ชุด
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กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท ให้ใช้เอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้:
1. เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่าหุ้นส่วน
ผู้จัดการได้รบั ชาระเงินลงหุ้นตามจานวนทีช่ าระไว้แล้ว (กรณีชาระเงินลง
หุ้นด้วยเงิน) 1 ฉบับ และ
2. เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่าห้างหุ้นส่วน
ได้รับเงินลงหุ้นที่หุ้นส่วนผู้จัดการเก็บรวบรวมรักษาไว้แล้ว (กรณีชาระ
เงินลงหุ้นด้วยเงิน โดยให้จัดส่งภายใน 15 วันนับแต่วันทีน่ ายทะเบียนมี
คาสั่งรับจดทะเบียนแล้ว) 1 ฉบับ
3. หนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สิน
ให้แก่ห้างหุ้นส่วน (กรณีชาระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนนา
ทรัพย์สินมาโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ห้างหุ้นส่วน) 1 ฉบับ
4. หนังสือยืนยันว่าจะให้ห้างหุ้นส่วนใช้ทรัพย์สิน (กรณีชาระเงินลงหุ้นด้วย
ทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนนามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น) 1 ฉบับ
5. หลักฐานซึ่งแสดงว่าห้างหุ้นส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (กรณีชาระเงินลง
หุ้นด้วยทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดย
ให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันทีน่ ายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียน) 1
ฉบับ
6. บัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่นามาลงทุน (กรณีชาระเงิน
ลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่
มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับ
จดทะเบียน) 1 ฉบับ
7. สัญญาให้ใช้ทรัพย์สิน (กรณีชาระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วน
นามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่
วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียน) 1 ฉบับ

การจัดตั้งนิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วน

90 นาที

100

1,000 – 5,000
ขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียน

หุ้นส่วนตกลงกัน

การจดทะเบียนธุรกิจ

ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน

จองชื่อนิติบุคคล
จองชื่อห้างหุ้นส่วนทาง
www.dbd.go.th ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

200

50

หนังสือรับรอง

รับรองเอกสารคาขอจด
ทะเบียนหน้าละ

จัดทาตราและ
จัดเตรียมคาขอ

ยื่นขอจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล
• ยื่นแบบคาขอผ่านระบบ Online
www.dbd.go.th
หรือ
• ยื่นแบบคาขอด้วยกระดาษ ณ
หน่วยงานในสังกัดของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ (สานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือ
“กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจ
และอานวยความสะดวกทาง
การค้า สานักงานพาณิชย์
จังหวัด” ทุกจังหวัด ทั่ว
ประเทศ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะ 22 หุ้นส่วน บริษัท
• ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

รับเอกสาร

ค่าธรรมเนียม:
1. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทุกจานวนเงินไม่เกิน
100,000 บาท แห่งทุนที่กาหนดไว้ ค่าธรรมเนียม 100
บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท
ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ากว่า 1,000 บาทและไม่ให้เกิน
5,000 บาท
2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
4. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคาขอจด
ทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 1570 Website: www.dbd.go.th

การจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจัดตั้งนิติบุคคล - บริษัทจากัด
ข้อควรทราบ: ตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ประเภทบริษัทจากัดได้จาก เอกสารคาแนะนาการจดทะเบียนบริษัทจากัด ที่เผยแพร่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทาง Website www.dbd.go.th
ข้อมูลที่ใช้:
1. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. จานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชาระแล้ว
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน
3. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
4. รายชื่อหรือจานวนกรรมการที่มีอานาจ
ลงชื่อผูกพันบริษัท (อานาจกรรมการ)
5. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ / สาขา
(ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัส
ประจาบ้านของที่ตั้งสานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของ
บริษัทหรือกรรมการ
6. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมค่าตอบแทน
7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจานวนหุ้นของผู้
ถือหุ้นแต่ละคน
8. ตราสาคัญ (บริษัทจะไม่จดทะเบียน
ตราสาคัญของบริษัทก็ได้ หากว่า
อานาจกรรมการไม่ได้กาหนดให้ต้อง
ประทับตราสาคัญด้วย)

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจากัด
เอกสารหลักฐาน:
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1) 1 ฉบับ
2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) 1 ฉบับ
3. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 1 ฉบับ
4. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด 1 ฉบับ
5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 1 ฉบับ
6. หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 1 ฉบับ
7. รายงานการประชุมตั้งบริษัท 1 ฉบับ
8. ข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี) 1 ฉบับ
9. หลักฐานการรับชาระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
10. เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนที่มีสัญชาติไทย (กรณีบริษัทมีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจากัดไม่ถงึ ร้อยละ 50 ของ
เงินลงหุ้น หรือทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุน้ แต่คนต่างด้าวเป็น
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท) 1 ฉบับ
11. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 1 ฉบับ
12. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการทุกคน 1 ชุด
13. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชือ่ (ถ้ามี) 1 ชุด (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลง
ลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน)
14. หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม (กรณีส่งคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 1 ชุด
15. หนังสือมอบอานาจ พร้อมด้วยสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจด
ทะเบียนไม่สามารถยืน่ ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนินการ
แทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 1 ชุด
16. แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยื่นต่อนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (แบบ สสช.1) จานวน 1 ฉบับ
17. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 1 ฉบับ (กรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่น
เพิ่มเติมในดวงตราของบริษัท) (ถ้ามี)
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กรณีบริษัทจากัดมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท ให้ใช้
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้:
1. เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่า
กรรมการที่มีอานาจลงนามคนหนึ่งได้รับชาระเงินลงหุ้นตาม
จานวนที่ชาระไว้แล้ว (กรณีชาระเงินลงหุ้นด้วยเงิน) 1 ฉบับ
2. เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่า
บริษัท/กรรมการได้รับเงินลงหุ้นที่กรรมการเก็บรวบรวม
รักษาไว้แล้ว (กรณีชาระเงินลงหุ้นด้วยเงิน และนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว โดยให้จัดส่งภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียนแล้ว) 1 ฉบับ
3. หนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่บริษัท/กรรมการ (กรณีชาระ
เงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 1 ฉบับ และ
4. หลักฐานซึ่งแสดงว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (กรณี
ชาระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่
วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียน) 1 ฉบับ
5. บัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่นามาลงทุน
(กรณีชาระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจาก
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่ง
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับจด
ทะเบียน) 1 ฉบับ

การจัดตั้งนิติบุคคล - บริษัทจากัด

90 นาที

500 – 250,000
ขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียน

จองชื่อนิติบุคคล

การจดทะเบียนธุรกิจ

100

200

ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน

จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิ

จองชื่อบริษัททาง
• ยื่นจดทะเบียนหนังสือ
www.dbd.go.th ทั้งภาษาไทย
บริคณห์สนธิภายใน 30
วัน นับแต่วันที่นาย
และภาษาอังกฤษ
ทะเบียนอนุญาตให้จอง
ชื่อนิติบุคคล
• ดูรายละเอียดการยื่นจด
ทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิได้จาก
www.dbd.go.th

50

หนังสือรับรองต่อฉบับ

รับรองเอกสารคาขอจด
ทะเบียนหน้าละ

ประชุมจัดตั้งบริษัท
และเรียกชาระค่าหุ้น
• ผู้ร่วมก่อการจัดให้มีการ
จองซื้อหุ้น
• ทาการประชุมจัดตั้ง
บริษัท
• แต่งตั้งกรรมการ
• เรียกชาระค่าหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25

ยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท
• ยื่นแบบคาขอผ่านระบบ Online
www.dbd.go.th
หรือ
• ยื่นแบบคาขอด้วยกระดาษ ณ
หน่วยงานในสังกัดของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ (สานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือ
“กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจ
และอานวยความสะดวกทาง
การค้า สานักงานพาณิชย์
จังหวัด” ทุกจังหวัด ทั่ว
ประเทศ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะ 22 หุ้นส่วน บริษัท
• ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

รับเอกสาร

ค่าธรรมเนียม:
1. คิดตามทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุกจานวนเงินไม่
เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่กาหนดไว้ ชาระ 500
บาท (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000
บาท / ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้เกิน 250,000 บาท)
2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
4. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคาขอจด
ทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 1570 Website: www.dbd.go.th

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ

การขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

การจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กาหนดเวลาการจด
ทะเบียน

1. ผู้ประกอบกิจการที่มรี ายรับจากการขาย
สินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระเกินกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี

ให้ยื่นคาขอจดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี
รายรับเกิน

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือ
ให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์
ได้ว่า ได้มีการดาเนินการและเตรียมการ
ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการ
ซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง
โรงงาน ก่อสร้างอาคารสานักงาน หรือ
การติดตั้งเครื่องจักร

ให้ยื่นคาขอจดทะเบียน
ภายในกาหนด 6 เดือน
ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ
เว้นแต่ มีสัญญาหรือ
หลักฐานจะดาเนินการ
ก่อสร้างภายในเวลาที่
เหมาะสม

การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ
• ผู้ประกอบการที่ประกอบการขายสินค้าใน
ลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการ
ในลักษณะบริการรายย่อยแก่บคุ คลจานวนมาก
ซึ่งประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อ
ออกใบกากับภาษีอย่างย่อ ผู้ประกอบการต้องขอ
อนุมัติก่อนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออก
ใบกากับภาษีอย่างย่อ

3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร
และได้ขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมี
ตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทน
เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน
• ผู้ประกอบการต้องนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงไว้ในที่ทเี่ ปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ
• กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดใน
สาระสาคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคาขอรับใบแทนใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ซึ่งใบแทน
ดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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การขอเป็นผู้ประกอบการ
ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
• ผู้ประกอบการที่ต้องการขอเป็นผู้ประกอบการ
ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
• เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
45 วัน
ทาการ

กรณียื่น Online

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลรัษฎากร มาตรา 77 , 81 และ 85
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดมูลค่าของฐาน
ภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548

27 วัน กรณียื่นคาขอ ณ หน่วยรับจดทะเบียน
ทาการ

จัดเตรียมแบบคาขอ และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐาน:
• แบบคาขอจดทะเบียน ภ.พ. 01 จานวน 3 ฉบับ
• สัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสถานประกอบการ ติดอากรแสตมป์
(กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมการใช้สถานประกอบการ
(กรณีเจ้าของให้ใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน) 1 ฉบับ
• สาเนาที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ฉบับ
• สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอม เช่น การ
เป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย คาขอเลขที่บ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์
สัญญาเช่าช่วง 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านสถาน
ประกอบการของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม สาเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่า) 1 ฉบับ
• แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อม
ภาพถ่ายสถานประกอบการ ที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่ 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ/ กรรมการ
ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา)
1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อม
วัตถุประสงค์ (เฉพาะกรณีบริษัทฯ และห้างหุ้นส่วนฯ) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบ
อานาจให้ผู้อื่นยืน่ ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน) 1 ฉบับ

การจดทะเบียนธุรกิจ

แจ้งคาร้อง ยื่นเอกสาร

รับ ภ.พ.20 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ

เจ้าหน้าที่ออกใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
• ยื่นแบบคาขอผ่านระบบ Online
http://vsreg.rd.go.th/
(แบบ ภ.พ. 20) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือ
ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจด
• ยื่นแบบคาขอด้วยกระดาษ ตามสถานที่ตั้งของสถาน
ทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบ
ประกอบการ ดังนี้
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป
•
กรุงเทพมหานคร: ยื่น ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่
• นอกเขตกรุงเทพฯ: ยื่น ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอหรือกิ่งอาเภอที่
กรมสรรพากรมิได้จัดอัตรากาลังไว้ ให้ยื่น ณ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่เคยควบคุมพื้นทีน่ ั้น
• กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนได้ที่ สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สถานประกอบการอัน
เป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว
• กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลของสานัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่น ณ สานักงานบริหาร
• สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสานักงาน
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสานักงานสรรพากร
สรรพากรพื้นที่สาขา กรมสรรพากร
พื้นที่ หรือสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ก็ได้
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ที่อยู่: 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ

การจดทะเบียนธุรกิจ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• มาตรา 86/6 แห่งประมวล
รัษฎากร

45 วัน
ทาการ

จัดเตรียมแบบคาขอ และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐาน:
คาขอ
• แบบคาขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อ
ออกใบกากับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 06)
เอกสารที่แนบประกอบคาขออนุมตั ิ
• คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
• รายละเอียดหมายเลขประจาเครื่อง (Serial
Number) และจานวนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
• แผนผังแสดงตาแหน่งวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
• แผนผังแสดงการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น
• ตัวอย่างใบกากับภาษีอย่างย่อ และตัวอย่างรายงาน
ยอดขายที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
• หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นคาขออนุมตั ิใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงินฯ แทน หากผู้มอบอานาจ
เป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล

บันทึกเลขรหัสประจาเครื่อง
ลงในเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินและติดต่อเจ้าหน้าที่

ยื่นแบบคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
• ยื่นแบบคาขอด้วยกระดาษ ณ
หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
• สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ
สานักบริหารภาษีธรุ กิจขนาด
ใหญ่ (ภญ.) ซึ่งเป็นสถานที่ที่
สถานประกอบการที่เป็น
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่

• คาขอที่ได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะจัดทา
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุมัติใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
(ค.ก. 2) และแนบรายละเอียดการให้เลข
รหัสประจาเครื่องส่งให้ผู้ประกอบการ
• ผู้ประกอบการบันทึกเลขรหัสประจาเครื่อง
ที่ได้รับลงในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
• ผู้ประกอบการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดแถบ
สติกเกอร์

เจ้าหน้าที่ออกตรวจเครื่องฯ
และติดแถบสติกเกอร์
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติขอเครื่อง
หากถูกต้องตรงกับคาขอฯ จะ
ดาเนินการติดแถบสติกเกอร์บนเครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสานักบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
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กรมสรรพากร
ที่อยู่: 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 1161 Website: www.rd.go.th

การขอเป็นผู้ประกอบการ
ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

การจดทะเบียนธุรกิจ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• มาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90 และ 91)

30 วัน
ทาการ

Tax Refund

จัดเตรียมแบบคาขอ และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐาน:
• แบบคาขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้
นักท่องเที่ยว/ เพิ่ม/ ยกเลิก (แบบ คท.1) 1 ฉบับ
• แบบกรอกรายละเอียดสาขาเพิม่ เติม (ถ้ามี) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบ
อานาจให้ผู้อื่นยืน่ ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน) 1 ฉบับ

เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุมัติ

ยื่นแบบคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
• ยื่นแบบคาขอผ่านระบบ Online: www.rd.go.th
หรือ www.rd.go.th/vrt
หรือ
• ยื่นแบบคาขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้ง
สถานประกอบการ
• สานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการ
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือกรณีผู้ประกอบการอยู่ใน
การกากับดูแลของสานักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ สานักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่

เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้
นักท่องเที่ยวแล้ว กรมสรรพากรจะประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการให้ผ่านทาง Website ของ
กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ
www.rd.go.th/vrt

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสานักบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
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กรมสรรพากร
ที่อยู่: 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 1161 Website: www.rd.go.th

การจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ

ภายใน
ปีงบประมาณ
2560

การขอเป็นผู้ประกอบการขาย
สินค้าให้นักท่องเที่ยว

หลังปี
งบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• สามารถยื่นคาร้องหรือคาขอบางรายการผ่านทาง Single Portal สาหรับการ
ขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการออก
ตรวจสถานประกอบการ
• กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถยื่นคาขออนุมัติใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินผ่านระบบ Online

การปรับปรุงที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
• พัฒนาระบบบริการจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/
e-Receipt) ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้บริการภายในปีพ.ศ. 2560

ข้อควรทราบ
• การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม:
• การยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถยื่นพร้อมกันกับการขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้พร้อมกัน
• ปัจจุบันสามารถตรวจสอบชื่อของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้บนหน้า Website ของกรมสรรพากร
• การยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถยื่น Onlineได้ และหากผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นคาขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวผ่านระบบ
Online จะต้องรอให้กรมสรรพากรอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนจึงจะยื่นคาขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ ยวผ่านระบบ
Online ได้
• เครื่องบันทึกการเก็บเงิน:
• หากในหนึ่งสาขาและในการยื่นคาขอหนึ่งครั้งต้องการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินมากกว่าหนึ่งเครื่อง สามารถยื่นแบบคาขอพร้อมเอกสารประกอบเพียง 1 ชุด โดย
ให้ระบุรายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติในเอกสารแนบ
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การขออนุญาตก่อสร้าง

การขุดดินและถมดิน
การก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร

การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ใบรับแจ้งขุดดินและถมดิน

การขุดดินและถมดิน

การขออนุญาตก่อสร้าง

ข้อควรทราบ

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนทาการขุดดินหรือถมดิน และจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ลักษณะพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตก่อทาการขุดดินหรือถมดิน
บริเวณที่ถมดิน
• พื้นที่ที่ถมดินเกิน 2,000
ตารางเมตร

บริเวณที่ขุดดิน
• ความลึกจากพื้นดินเกิน 3 เมตร
• พื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร
• หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด

เอกสารหลักฐาน:
• หนังสือแจ้งความประสงค์จะทาการขุดดินหรือถมดิน ลงนามโดยเจ้าของอาคาร
หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว จานวน 1 ฉบับ
• แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถม
ดิน จานวน 3 ชุด
• สาเนารายการคานวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จานวน 1 ชุด
• สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้แจ้งในกรณีที่ผแู้ จ้งเป็นบุคคล
ธรรมดา จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล
จานวน 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจตามแบบที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นกาหนด 1 ชุด
• หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอืน่ เป็น
ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน 1 ชุด
• หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสาเนาใบอนุญาต
จากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน 1 ชุด
• หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จานวน 1 ชุด
• สาเนาโฉนดที่ดินที่มีลายมือชื่อเจ้าของที่ดินลงนามรับรอง 1 ชุด
• เอกสารอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
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ใบรับแจ้งขุดดินและถมดิน

การขุดดินและถมดิน

การขออนุญาตก่อสร้าง

*ระยะเวลาและค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับหน่วยงานท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่เป็นผู้กาหนด
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ต้องไม่เกิน 45 วันทาการ

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่จะทาการนัด
หมายเพื่อออกตรวจ
สถานประกอบการ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบรับแจ้ง

ชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่น (สานักงานเขต
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ข้อควรทราบ

ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าง

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนเริ่มดาเนินการ

เอกสารหลักฐาน:
• คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด) จานวน 1 ฉบับ
• แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 5 ชุด
• รายการคานวณโครงสร้าง (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขออนุญาต (กรณีบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต และกรณีหลายคนให้ใช้ทุกคน) 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
• หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้ขออนุญาต (หนังสือมอบอานาจ) พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่น
ขออนุญาตแทน)
• สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3/เลขที่/ ส.ค. 1 เลขที่ (ขนาดเท่าต้นฉบับ และต้องครบถ้วนตามแผนผังบริเวณ หรือที่ระบุไว้ในคาขออนุญาต) 1 ชุด
• หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินและพยานที่ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร
(กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติยุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน) 1 ชุด
• หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคาร หรือผู้ออกแบบและคานวณอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งสาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังไม่สิ้นอายุ
• หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รบั การแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ (กรณีที่เป็นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี และผู้ขออนุญาตระบุชื่อมาในคาขออนุญาตด้วย) พร้อมทั้งสาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังไม่สิ้นอายุ 1 ชุด
• หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด) 1 ชุด
• เอกสารอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
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ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

45 วัน
ทาการ
*ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับหน่วยงานท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่เป็นผู้กาหนด

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่จะทาการนัด
หมายเพื่อออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่น (สานักงานเขต
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

เมื่อผู้ไดรับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดาเนินการแล้วเสร็จ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ก่อนที่จะสามารถเปิดใช้อาคารได้

15 วัน
ทาการ

*ค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับหน่วยงานท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่เป็นผู้กาหนด

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นขอใบรับรอง
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่จะทาการนัด
หมายเพื่อออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด

เอกสารหลักฐาน:
• หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 วรรค 2 และมาตรา 39 ทวิ (แบบตามที่
หน่วยงานท้องถิน่ กาหนด) จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ พร้อมสาเนาหนังสือรับทราบแบบแปลนไม่ขดั ข้องฯ 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ได้รับอนุญาต (กรณีบุคคลเป็นผู้ได้รับอนุญาตและหากผู้ได้รับอนุญาตมีหลายคนให้ใช้
ทุกคน) 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้ยื่นคาขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
สาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต) 1 ชุด
• หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้ขออนุญาต (หนังสือมอบอานาจ) พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (กรณีมีการมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นขออนุญาตแทน) 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทาทางเชื่อมในที่สาธารณะ (กรณีอาคารมีที่จอดรถยนต์ กลับรถยนต์ และ
ทางเข้าออกของรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทาทางเชื่อมในทีส่ าธารณะ) 1 ชุด
• สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสืออนุญาตระบายน้าทิ้ง หรือเชื่อมท่อระบายน้า (กรณีอาคารมีการระบายน้าสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ) 1ชุด
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รับใบรับรอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่น (สานักงานเขต
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
การขุดดินและถมดิน

การก่อสร้างและ
ดัดแปลงอาคาร

ภายในปี
งบประมาณ
2560

การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติ
บุคคล
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต เป็นต้น

การดาเนินงานในปัจจุบัน:
• กรณีที่ผู้ขอต้องการยื่นแจ้งขุดดิน และถมดิน หรือการขอ
ใบอนุญาตการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพร้อมกัน ผู้ขอ
สามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบที่เหมือนกันเพียงชุด
เดียวได้ เพื่อลดภาระในการจัดเตรียมเอกสาร

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• แก้ไขกฎหมายให้ผู้ขอสามารถส่งเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก
สิ่งพิมพ์ หรือมีการทาสาเนาด้วยหมึกหรือเขียนด้วยมือ เช่น รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้
• แก้ไขกฎหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดทาเทศบัญญัติ หรือระเบียบ
ปฏิบัติในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
รับทราบ ทั้งนี้ เทศบัญญัติภายในจังหวัดเดียวกัน ควรมีแนวทางการปฏิบัติ
เหมือนกัน
25

การก่อสร้างในเขตพื้นที่การบิน

การก่อสร้างในเขตพื้นที่การบิน

ใบอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497

1 วัน
ทาการ*
*เมื่อเอกสารครบถ้วน

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
•
• แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง/แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น ภายในเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบิน
(แบบ 7-2-01) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ (กรณีบุคคล •
ธรรมดา) หรือผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือผู้
มีอานาจลงนามแทน (กรณีนิติบุคคล) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มี
อานาจลงนาม อายุไม่เกินหกเดือน ในกรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือสาคัญเกี่ยวกับที่ดิน (โฉนด/น.ส.3/
น.ส. 3 ก/อื่น ๆ) 1 ฉบับ
• กรณีกระทาบนที่ดิน/อาคารของผู้อื่น
• สาเนาสัญญาที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีสิทธิก่อสร้าง/
ปลูก/แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ
• หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน อาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น (แบบ 7–1-02) พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
• แผนผังแสดงที่ตั้งและแบบแปลนก่อสร้าง รูปด้าน รูปตัด
1 ชุด
• หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานที่ (เฉพาะบางกรณี)

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่สานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ชั้น 3 และชั้น 9 อาคาร IT
Square โทร: 02-568-8834
หรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูล และ
อาจทาการนัดหมายเพื่ออกไป
ตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ และ
ตาแหน่งต่าง ๆ ตามข้อกาหนด

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์หากผู้ขอแจ้งความประสงค์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210 โทร: 02-568-8800, 02-568-8826 โทรสาร: 02-568-8844 Website: ww.caat.or.th

การสร้างทางเชื่อม
การเชื่อมต่อท่อระบายน้า

การติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่

การสร้างทางเชื่อม
74 วัน
ทาการ

หนังสืออนุญาตสร้างทางเข้าออกทางเชื่อม
ทุกประเภทและทุกกรณี

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

การขออนุญาตก่อสร้าง

ยื่นขอหนังสืออนุญาต

เอกสารหลักฐาน:
• หนังสือคาร้องขออนุญาต มาตรา 37 ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่หมวดทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
หลวง แขวงทางหลวง ซึ่ง
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ 5 ฉบับ
รับผิดชอบบริเวณทางหลวงนั้น
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ 5 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ 5
ฉบับ (ถ้ามี)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จานวน
5 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มอบอานาจให้ผู้อื่นทาการขออนุญาต
แทน ติดอากรแสตมป์ ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• แบบทางเชื่อมตามมาตรฐานกรมทางหลวง หรือแบบทางเชื่อม
รูปแบบพิเศษ ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• แบบผังบริเวณอาคารของผู้ขอฯ ที่มีการแสดงรายละเอียดพื้นที่จอด
รถ โดยแบบต้องมีการลงนามผู้ขออนุญาตและเจ้าหน้ากรมทางหลวง
ที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• สาเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน (โฉนดที่ดิน) 5 ฉบับ
• หนังสือยินยอมหรือมอบอานาจจากเจ้าของที่ดิน (ในกรณีเป็นการ
เช่าที่ดิน) ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• หนังสือยินยอมจากผู้รับจานอง (กรณีที่ดินติดจานอง) ฉบับจริง 1
ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง (กรณีรัศมีเลี้ยวล้าหน้า
ที่ดินข้างเคียง) ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่กรมทางหลวงกาหนด
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เจ้าหน้าที่พิจารณา
คาร้องขออนุญาต
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณางานอนุญาตให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาของคู่มือ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีการ
นัดหมายผู้ขออนุญาตเพื่อตรวจ
สถานที่ จุดที่ขออนุญาต (ในกรณีที่
จาเป็น)

รับหนังสืออนุญาต
รับหนังสือนุญาตด้วยตนเองที่แขวงทาง
หลวงในพื้นที่ที่ขออนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
สานักงานทางหลวง สานักอานวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-354-6530 โทรสาร 02-354-6738 สายด่วน 1586
Website: www.doh.go.th

การเชื่อมต่อท่อระบายน้า
66 วัน
ทาการ

หนังสืออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้าเพื่อระบายน้า
ลงในเขตทางหลวง

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
• หนังสือคาร้องขออนุญาต มาตรา 39/1 ตาม พ.ร.บ.
ทางหลวง ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ 5 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ 5 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การ
ของรัฐ 5 ฉบับ (ถ้ามี)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติ
บุคคล จานวน 5 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มอบอานาจ
ให้ผู้อื่นทาการขออนุญาตแทน ติดอากรแสตมป์ ฉบับ
จริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• แบบแปลนแผนผัง พร้อมรูปตัดแสดงการเดินท่อน้าทิ้ง
ภายในที่ดินผู้ขออนุญาต จนกระทั่งมาบรรจบท่อ
ระบายน้าทางหลวง หรือทางระบายน้าทางหลวง โดย
แบบที่ใช้ขออนุญาตต้องลงนามผู้ขออนุญาตและเจ้า
หน้ากรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
สาเนา 4 ฉบับ
• เอกสารรายการคานวณที่เกีย่ วข้องกับแบบที่ยื่นขอ
อนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรที่
คานวณ ตามประเภทและระดับที่สภาวิศวกรกาหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่กรมทางหลวงกาหนด

การขออนุญาตก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่พิจารณา
คาร้องขออนุญาต

ยื่นขอหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณางานอนุญาตให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาของคู่มือ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีการ
นัดหมายผู้ขออนุญาตเพื่อตรวจ
สถานที่ จุดที่ขออนุญาต (ในกรณีที่
จาเป็น)

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเองที่
หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
ซึ่งรับผิดชอบบริเวณทางหลวง
นั้น

รับหนังสืออนุญาต
รับหนังสืออนุญาตด้วยตนเองที่แขวงทาง
หลวงในพื้นที่ที่ขออนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
สานักงานทางหลวง สานักอานวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

30

กรมทางหลวง
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-354-6530 โทรสาร 02-354-6738 สายด่วน 1586
Website: www.doh.go.th

การติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่
66 วัน
ทาการ

ตามอัตราที่กาหนด

หนังสืออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนาสถานทีใ่ นเขตทางหลวง

*ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชาระค่าใช้เขตทางหลวง ตามอัตราที่กาหนด และจะต้องชาระเป็นประจาทุกปี

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
• หนังสือคาร้องขออนุญาต มาตรา 47 ตาม พ.ร.บ.ทาง
หลวง ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ 5 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ 5 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การ
ของรัฐ 5 ฉบับ (ถ้ามี)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติ
บุคคล จานวน 5 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มอบอานาจ
ให้ผู้อื่นทาการขออนุญาตแทน ติดอากรแสตมป์ ฉบับ
จริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• แบบก่อสร้างที่มีการแสดงรูปแบบ, ขนาด, ข้อความ,
สัญลักษณ์ของป้ายแนะนา และแบบแปลนแผนที่แสดง
ตาแหน่งที่ตั้งของป้ายแนะนาและแสดงตาแหน่ง
สถานที่ที่ต้องการแนะนา รวมทั้งแบบรูปตัดทางหลวง
ที่มีการลงรายละเอียดของป้ายแนะนา โดยแบบที่ใช้ขอ
อนุญาตต้องลงนามผู้ขออนุญาตและเจ้าหน้ากรมทาง
หลวงที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 4 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่กรมทางหลวงกาหนด

เจ้าหน้าที่พิจารณา
คาร้องขออนุญาต

ยื่นขอหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณางานอนุญาตให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาของคู่มือ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีการ
นัดหมายผู้ขออนุญาตเพื่อตรวจ
สถานที่ จุดที่ขออนุญาต (ในกรณีที่
จาเป็น)

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่หมวดทางหลวง
แขวงทางหลวง ซึ่งรับผิดชอบบริเวณทาง
หลวงนั้น

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549

รับหนังสืออนุญาต
รับหนังสืออนุญาตด้วยตนเองที่แขวงทาง
หลวงในพื้นที่ที่ขออนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
สานักงานทางหลวง สานักอานวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-354-6530 โทรสาร 02-354-6738 สายด่วน 1586
Website: www.doh.go.th

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
การสร้างทางเชื่อม

การเชื่อมต่อท่อระบายน้า
ภายใน
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
• ทางกรมทางหลวงกาลังอยู่ระหว่างการปรับแก้แบบฟอร์มคาขอใบอนุญาตต่าง ๆ
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การติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่

การสร้างทางเชื่อม
21 วัน
ทาการ

หนังสืออนุญาตสร้างทางเข้าออกทางเชื่อม
ทุกประเภทและทุกกรณี

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
• แบบคาขออนุญาต/ คาขอต่อใบอนุญาต กระทาการใด ๆ ในเขต
ทางหลวงชนบท ตามแบบ ข.1
• บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
• ทะเบียนบ้านของผู้ขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
• บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง
1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ (ถ้ามี)
• ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ฉบับจริง
1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ (ถ้ามี)
• เอกสารแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ประสงค์ขอใช้เป็น
ทางเข้า-ออก ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจในกรณีที่มอบอานาจให้ผู้อื่นทาการขออนุญาต
แทน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี ฉบับ
จริง 1 ชุด และสาเนา 2 ชุด
• แบบแปลนแสดงรายละเอียดและแผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งพร้อม
รายการคานวณที่เกีย่ วข้อง ฉบับจริง 2 ฉบับ และสาเนา 1 ฉบับ
• สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมแบบแปลนและแผนผัง
ประกอบการอนุญาต (กรณีเป็นที่ว่างเปล่า) ฉบับจริง 1 ชุด สาเนา
2 ชุด
• เอกสารแสดงการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร 1 ฉบับ (เฉพาะ
โครงการใหญ่)
• สาเนาใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมทัง้
รายการคานวณเฉพาะประเภทและขนาดของงานที่ถกู ควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 2 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่กรมทางหลวงชนบทกาหนด

การขออนุญาตก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานที่

ยื่นขอหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่จะทาการนัดหมายเพื่อ
ออกตรวจสถานที่จดุ ที่ขออนุญาต
ภายใน 7 วัน นับจากวันทีย่ ื่นขอ

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
• สานักงานทางหลวงชนบทที่
1-18
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรม
ทางหลวงชนบท Rural
Roads One Stop
Service Center

รับหนังสืออนุญาต
รับหนังสืออนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักงานทางหลวงชนบท สานัก
บารุงทาง กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สายด่วน 1146 หรือ โทร: 02-551-5000 ,02-551-5174–5
Website: www.drr.go.th

การเชื่อมต่อท่อระบายน้า
21 วัน
ทาการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

หนังสืออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้าเพื่อระบายน้า
ลงในเขตทางหลวงชนบท
**สายทางที่จะอนุญาตให้ระบายน้าลงในทางหลวงชนบทต้องเป็นสายทางที่มีแดนกรรมสิทธิ์ของเขตทางชัดเจน

ยื่นขอหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานที่

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

รับหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่จะทาการนัดหมายเพื่อ
รับหนังสืออนุญาตด้วยตนเอง
เอกสารหลักฐาน:
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ออกตรวจสถานที่จดุ ที่ขออนุญาต
• แบบคาขออนุญาตระบายน้าในเขตทางหลวงชนบท
ประกอบด้วยตนเองที่
(แบบ ข.2) ฉบับจริง 1 ฉบับ
• แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
• บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา • สานักงานทางหลวงชนบทที่
2 ฉบับ
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• ทะเบียนบ้านของผู้ขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรม
• บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับ ทางหลวงชนบท Rural
จริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ (ถ้ามี)
Roads One Stop
• ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
Service Center
(ถ้ามี)
• หนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ฉบับ
จริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ: *กรณีเป็นน้าทิ้ง หมายถึง
• เอกสารแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ประสงค์ขอ
1. จากที่ดินจัดสรร (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
อนุญาตระบายน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร)
• หนังสือมอบอานาจในกรณีที่มอบอานาจให้ผู้อื่นทาการขอ
2. โรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
อนุญาตแทนติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
แล้วแต่กรณี ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 2 ฉบับ
• สานักงานทางหลวงชนบท สานัก
แหล่งกาเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม)
• แบบแปลนแสดงรายละเอียดและแผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง 3. จากอาคาร ตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพ.ร.บ.
บารุงทาง กรมทางหลวงชนบท
ฉบับจริง 2 ฉบับ และสาเนา 1 ฉบับ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
กระทรวงคมนาคม
• (กรณีเป็นน้าทิ้ง) รายการคานวณคุณสมบัติน้าทิ้งในเขตทาง
หลวงชนบทรวมทั้งปริมาณน้าเสีย* ฉบับจริง 2 ฉบับ
กรมทางหลวงชนบท
• (กรณีเป็นน้าทิ้ง) สาเนาใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมควบคุมรวมทั้งรายการคานวณเฉพาะประเภทและ
สายด่วน 1146 หรือ โทร: 02-551-5000 ,02-551-5174–5
ขนาดของงานที่ถกู ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ฉบับ
34
จริง 1 ฉบับ และสาเนา 2 ฉบับ
Website: www.drr.go.th

การติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่
21 วัน

ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

หนังสืออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนาสถานทีใ่ นเขต
ทางหลวงชนบท

ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชาระค่าใช้เขตทางหลวง ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงและจะต้องชาระเป็นประจาทุกปี

ยื่นขอหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานที่

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

รับหนังสืออนุญาต

เจ้าหน้าที่จะทาการนัดหมายเพื่อ
รับหนังสืออนุญาตด้วยตนเอง
เอกสารหลักฐาน:
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ออกตรวจสถานที่จดุ ที่ขออนุญาต
• แบบฟอร์มขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่ในเขตทาง ประกอบด้วยตนเองที่
ภายใน 7 วัน นับจากวันทีย่ ื่นคาขอ
หลวงชนบท (ตามแบบ ข.2) ฉบับจริง 1 ฉบับ
• แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
• บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ
• สานักงานทางหลวงชนบทที่
สาเนา 2 ฉบับ
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• ทะเบียนบ้านของผู้ขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรม
• บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับ
ทางหลวงชนบท Rural
จริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ (ถ้ามี)
Roads One Stop
• ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ (ถ้ามี) Service Center
• หนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ฉบับจริง
1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
• เอกสารแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ประสงค์ขอ
ติดตั้งป้ายแนะนา ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 2 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจในกรณีที่มอบอานาจให้ผู้อื่นทาการขอ
อนุญาตแทนติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่
กรณี ฉบับจริง 1 ฉบับ และสาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ: *แบบแปลน ประกอบด้วย:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• แบบแปลนแสดงรายละเอียดและแผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง
1. แผนผังแสดงเส้นทางหลวงที่ตั้งของสถานที่ที่ขออนุญาต แสดงตาแหน่งที่ขอติดตั้งป้าย
• สานักงานทางหลวงชนบท สานัก
ป้าย* ฉบับจริง 2 ฉบับ และสาเนา 1 ฉบับ
แบบขยาย ขนาดข้อความ มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:20
บารุงทาง กรมทางหลวงชนบท
• เอกสารแสดงวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร 1 ฉบับ (เฉพาะ 2.
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกาหนดทั่วไป และเป็นไปตามแบบมาตรฐานทีก่ รมทางหลวง
โครงการใหญ่)
กระทรวงคมนาคม
ชนบทกาหนดไว้ในสาระสาคัญตาม http://www.drr.go.th/sites/default/files/09.pdf
• สาเนาใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รวมทั้งรายการคานวณเฉพาะประเภทและขนาดของงานที่ถูก
กรมทางหลวงชนบท
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สาเนา 2 ฉบับ (ในกรณีที่เป็นอาคารที่ต้องมีทางเข้า-ออก ของ
สายด่วน 1146 หรือ โทร: 02-551-5000 ,02-551-5174–5
รถยนต์ตามกฎหมายควบคุมอาคารและอาคารขนาดใหญ่ตาม
35
Website: www.drr.go.th
ข้อ 10 ที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร)

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
การสร้างทางเชื่อม

การเชื่อมต่อท่อระบายน้า

การติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• การแสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อใน Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
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การจัดตั้งสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
ข้อควรทราบ
ประเภทของน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ามันปิโตรเลียมดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล
น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ

สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

การปฏิบัติของผู้ประกอบการ

ลักษณะที่หนึ่ง: สถานที่ใช้ก๊าซ (LPG) จากถังก๊าซหุงต้มที่
มีปริมาณเกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เป็นกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 1

สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

ลักษณะที่สอง: สถานที่ใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มที่มี
ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร เป็นกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2

ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ใน
การยื่นแจ้งการประกอบกิจการใช้เวลา 1 วัน และผู้ประกอบการต้องดาเนินการทดสอบระบบและ
แจ้งผลให้ทางกรมธุรกิจพลังงานภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องทา
การตรวจสอบระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ทุก 5 ปี
ต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบการกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ส่วนการต่ออายุให้ยื่นคาขอต่ออายุตามแบบ ธพ.ก.3 พร้อมเอกสารผลการ
ทดสอบระบบก๊าซ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้ครบถ้วน ภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ลักษณะที่สาม: สถานที่ใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มที่มี
ปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป เป็นกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3

รายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ:
ทางกรมธุรกิจพลังงานได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน Website ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th
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สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปริมาณ 500-1,000 ลิตร

ใบรับแจ้งสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่ 2

สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 500 – 1,000 ลิตร

การขออนุญาตก่อสร้าง

สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 1,000 ลิตรขึ้นไป

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ (กรณีขอใหม่)
• ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจลงนาม อายุไม่เกินหกเดือน 1
ฉบับ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
• สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
• สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมการใช้สถานที่หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
• แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50
เมตร จานวน 2 ชุด
• แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จานวน 2 ชุด
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
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เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ (กรณีขอใหม่)
• คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ธพ.ก.1) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจลงนาม อายุไม่เกินหกเดือน 1
ฉบับ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
• สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
• สาเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ทดี่ ิน อาทิ โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ส.ค. 1 หรือเอกสารแสดงสิทธิ์
อื่น ๆ
• สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
• แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้าดับเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จานวน 2 ชุด
• กรณีถังเก็บและจ่ายก๊าซให้มีแบบก่อสร้างจานวน 2 ชุด และรายการคานวณถังเก็บและจ่ายก๊าซ
จานวน 1 ชุด (เฉพาะถังเก็บและจ่ายก๊าซกปิโตรเลียมเหลวต้องมีแบบและรายการคานวณความ
มั่นคงแข็งแรงของฐานรากรองรับถังเก็บและจ่ายก๊าซ)
• หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีถัง
เก็บและจ่ายก๊าซ)
• สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให้นามายื่นก่อนพิจารณา
ออกใบอนุญาต)
• แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร
จานวน 2 ชุด
• หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
• หนังสือรับรองของสถาปนิก พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม (กรณีถัง
เก็บและจ่ายก๊าซทรงกลมหรือแบบถังเย็น)

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปริมาณ 500-1,000 ลิตร

ใบรับแจ้งสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่ 2

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

1 วัน
ทาการ

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
• ภูมิภาค: สานักงานพลังงาน
จังหวัด

รับใบรับแจ้ง
รับใบรับแจ้งด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน

ทาการทดสอบระบบ
ท่อก๊าซ
ผู้ประกอบการต้องทาการทดสอบระบบท่อก๊าซให้แล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน หลังจากยื่นคาขอ โดยติดต่อทางผู้
ทดสอบระบบตามที่ระบุใน Website ของกรมธุรกิจ
พลังงาน เมื่อทาการทดสอบแล้วเสร็จ ทางผู้ทดสอบจะ
ส่งผลการทดสอบให้กับกรมธุรกิจพลังงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียม
เหลว กรมธุรกิจพลังงาน
อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
• ใบรับแจ้งฯ มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งฯ
การต่ออายุ
• ไม่มี
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ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร: 02-794-4555 หรือ 02-794-4812 โทรสาร 0 2794 4300 Website: www.doeb.go.th

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปริมาณ 500-1,000 ลิตร
1 วัน
ทาการ

ใบรับแจ้งสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่ 2

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

*ผู้ประกอบการต้องทาการทดสอบระบบท่อก๊าซทุกๆ 5 ปี

ยื่นหนังสือหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ทดสอบ
ระบบก๊าซ
ผู้ประกอบการต้องยื่นหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ในการทดสอบระบบท่อ
ก๊าซกับทางกรมฯ โดยผู้ทดสอบระบบ
จะต้องเป็นไปตามที่ระบุใน Website
ของกรมธุรกิจพลังงาน

การต่ออายุ

ดาเนินการทดสอบ
ระบบท่อก๊าซ
ผู้ประกอบการต้องทาการทดสอบระบบท่อก๊าซ
ทุก 5 ปี และต้องส่งผลทดสอบให้กรมธุรกิจ
พลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียม
เหลว กรมธุรกิจพลังงาน
อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
• ใบรับแจ้งฯ มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งฯ
การต่ออายุ
• ไม่มี
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ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร: 02-794-4555 หรือ 02-794-4812 โทรสาร 0 2794 4300 Website: www.doeb.go.th

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปริมาณ 1,000 ลิตรขึ้นไป
45 วัน
ทาการ

200

ใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่ 3

*เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับรายงานผลการทดสอบอุปกรณ์และระบบท่อก๊าซก่อนพิจารณาอนุญาต

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานที่และทาการ
ทดสอบระบบท่อก๊าซ

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการ
ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจ
พลังงาน
• ภูมิภาค: สานักงานพลังงาน
จังหวัด

เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเพื่อออกตรวจสถาน
ประกอบการ และให้ผู้ทดสอบดาเนินการ
ทดสอบระบบท่อก๊าซ

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

รับใบอนุญาต
• แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จทางจดหมาย (ให้แนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านและติด
แสตมป์ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด)
• รับใบรับแจ้งฯ ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ออกใบรับแจ้งฯ หรือทางไปรษณีย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียม
เหลว กรมธุรกิจพลังงาน

อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
• ใบรับแจ้งฯ มีอายุ 1 ปี และสิ้นอายุในวันที่ 31
ธันวาคม
การต่ออายุ
• การต่ออายุสามารถดาเนินการล่วงหน้าได้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม
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ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร: 02-794-4555 หรือ 02-794-4812 โทรสาร 0 2794 4300 Website: www.doeb.go.th

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปริมาณ 1,000 ลิตรขึ้นไป
42 วัน
ทาการ กรณียื่นต่ออายุในเดือนพฤศจิกายน

ดาเนินการทดสอบ
ระบบท่อก๊าซ
ผู้ประกอบการต้องทาการทดสอบระบบ
ท่อก๊าซทุกปี และนาผลการทดสอบไปยื่น
ประกอบการขอต่ออายุใบรับแจ้งฯ

ใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่ 3

การต่ออายุ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

72 วัน
ทาการ กรณียื่นต่ออายุในเดือนธันวาคม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ

เอกสารหลักฐาน:
• คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการ (แบบ ธพ.ก.3)
• สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 เดิม 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 1 ฉบับ (กรณี
บุคคลธรรมดา)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจลงนาม
อายุไม่เกินหกเดือน 1 ฉบับ (กรณีเป็น
นิติบุคคล) 1 ฉบับ
• สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
3 จานวน 1 ชุด
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ
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*เมื่อยื่นขอต่ออายุแล้ว จะถือว่าใบอนุญาต
ฉบับเดิมมีผลบังคับใช้ จนกว่าจะมีหนังสือ
แจ้งไม่อนุญาต

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
• ภูมิภาค: สานักงาน
พลังงานจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียม
เหลว กรมธุรกิจพลังงาน

อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
• ใบรับแจ้งฯ มีอายุ 1 ปี และสิ้นอายุในวันที่ 31
ธันวาคม
การต่ออายุ
• การต่ออายุสามารถดาเนินการได้ภายใน 60 วัน
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน สานักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร: 02-794-4555 หรือ 02-794-4812 โทรสาร 0 2794 4300 Website: www.doeb.go.th

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้
• ผู้ประกอบการสามารถส่งเอกสารประกอบทางด้านเทคนิคในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นในรูปแบบของ CD เช่น แบบก่อสร้างถังเก็บ
และจ่ายก๊าซพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ รายการคานวณความมั่นคงและแข็งแรงของถังเก็บและจ่ายก๊าซ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องมีกฎหมายรองรับใน
การเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการรับรองเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถดาเนินการได้
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการปกครองเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคล
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิตบิ ุคคล
การปรับปรุงที่อยู่ระหว่างการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎกระทรวงสถานที่ใช้ กาหนดให้ผู้ประกอบการที่มกี ารเก็บรักษาก๊าซที่มีปริมาณ 1,000 ลิตรขึ้นไปสามารถยื่นเรื่อง
ขอรับใบอนุญาตได้ (ตามแบบ ธพ.ก.1) โดยสามารถติดตั้งถังก๊าซหุงต้ม ปริมาณรวมกันแห่งละไม่เกิน 2,000 ลิตร เว้นแต่จะตั้งถังก๊าซหุงต้มแยกไว้
เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมาณไม่เกิน 2,000 ลิตร โดยมีระบบท่อและอุปกรณ์ของแต่ละกลุม่ แยกจากกัน และมีระยะห่างระหว่างกลุ่มไม่น้อยกว่า 20
เมตร
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การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขอติดตั้งน้าประปา

การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประปานครหลวง
พ.ศ. 2510

เอกสารหลักฐานประกอบ
หลักฐานในการประกอบการขอติดตั้งประปาใหม่
ประเภทถาวร
(กรณีนิติบุคคล)

หลักฐานในการประกอบการขอติดตั้งประปาใหม่
ประเภทชั่วคราว
(ใช้น้าเพื่อการก่อสร้างหรือสภาพอื่น ๆ)
(กรณีนิติบุคคล)

หลักฐานในการประกอบการขอติดตั้งประปาใหม่
ประเภทถาวร
(กรณีบุคคลธรรมดา)

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน
3 เดือน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือ
หลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคล
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้า
4. สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองสถานที่ใช้น้า
5. หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่
เกิน 3 เดือน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือ
หลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคล
3. สาเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือสาเนาใบอนุญาต
ก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้สาเนาใบคาขอ) หรือสาเนา
โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น้า หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงสิทธิ
ครอบครองสถานที่ขอใช้น้า
4. หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนอื่น
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้า
3. สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง
4. หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การประปานครหลวง

หมายเหตุ หลักฐานประกอบคาขอให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
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การประปานครหลวง
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-50430123 Call Center: 1125 Website: www.mwa.go.th
E-mail: mwa1125@mwa.co.th

การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขอติดตั้งน้าประปา

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประปานครหลวง
พ.ศ. 2510

ระยะเวลาดาเนินการ
การขอติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว มาตรวัดน้าขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 8 นิ้ว
และไม่มีการวางท่อจ่ายน้า
กรณีที่ 1. มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว ในกรณีมีท่อเมน
ผ่านสถานที่ติดตั้งฝั่งเดียวกัน ระยะห่างไม่
เกิน 20 เมตร แนวท่อเมนอยู่ในทางเท้าหรือ
ไหล่ทางโดยได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ผู้ใช้น้าชาระเงินค่าติดตั้งในวันยื่นคาขอ

การขออนุญาตก่อสร้าง

1 วัน
ทาการ

กรณีที่ 2. มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าน
4 วัน
ศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว ในกรณี
ทาการ
ไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณีที่ 1
ระยะเวลารับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 1 วันทาการ
ระยะเวลาถัดจากวันชาระเงินถึงติดตั้งประปา 3 วันทาการ

การขอติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน้าและ
งานที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่าแรงจัดจ้าง
ไม่เกิน 2,000,000 บาท

การขอติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน้าและ
งานที่เกี่ยวข้อง
วงเงินค่าแรงจัดจ้าง

กรณีที่ 1. การขอติดตั้งประปาใหม่
80 วัน
กรณีมีการวางท่อจ่ายน้าและงานที่เกี่ยวข้อง ทาการ
วงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลารับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 10 วันทาการ
ระยะเวลาถัดจากวันชาระเงินถึงติดตั้งประปาแล้วเสร็จ 70
วันทาการ

กรณีที่ 1. การขอติดตั้งประปาใหม่
87 วัน
กรณีมีการวางท่อจ่ายน้าและงานที่เกี่ยวข้อง ทาการ
วงเงินค่าแรงจัดจ้าง เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลารับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 15 วันทาการ
ระยะเวลาถัดจากวันชาระเงินถึงวันทาสัญญาต้าง 72
วันทาการ

กรณีที่ 2. การขอติดตั้งประปาใหม่
95 วัน
กรณีมีการวางท่อจ่ายน้าและงานที่เกี่ยวข้อง ทาการ
วงเงินค่าแรงจัดจ้างเกิน 1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลารับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 10 วันทาการ
ระยะเวลาถัดจากวันชาระเงินถึงติดตั้งประปาแล้วเสร็จ
85 วันทาการ

กรณีที่ 3. มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าน
19 วัน
ทาการ
ศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว – 8 นิ้ว
ระยะเวลารับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 4 วันทาการ
ระยะเวลาถัดจากวันชาระเงินถึงติดตั้งประปาแล้วเสร็จ 15 วันทาการ
หมายเหตุ
1. การนับระยะเวลาให้นบั แต่วนั ที่ผู้รับคาขอได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
2. ระยะเวลาดาเนินการของทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การประปานครหลวง
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การประปานครหลวง
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-50430123 Call Center: 1125 Website: www.mwa.go.th
E-mail: mwa1125@mwa.co.th

การขอติดตั้งน้าประปา

การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประปานครหลวง
พ.ศ. 2510

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน

ชาระเงินค่าติดตั้ง

ยื่นขอติดตั้งน้าประปา
• ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานผ่าน
ช่องทาง
1. www.mwa.co.th
(เฉพาะขนาดมาตร ½”-1”)
2.สานักงานประปาสาขา 18
แห่ง (ขนาดมาตร ½”–8”)

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งเป็นไปตามที่
การประปานครหลวงกาหนด

หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ ระยะเวลาการดาเนินงาน/ ค่าธรรมเนียมการติดตั้งผ่าน
Website www.mwa.co.th หรือสอบถาม Call Center 1125 หรือสานักงานประปาสาขา 18 แห่ง
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เจ้าหน้าที่ทาการติดตั้ง
มาตรวัดน้า
เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมายเพื่อติดตั้ง
มาตรวัดน้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-50430123 Call Center: 1125 Website: www.mwa.go.th
E-mail: mwa1125@mwa.co.th

การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขอติดตั้งน้าประปา

การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่อื่น ๆ นอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การติดตั้งประปา มี 2 รูปแบบ คือ 1. การติดตั้งถาวร และ 2. การติดตั้งชั่วคราว
รายละเอียดเป็นไปตามระเบียนการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอติดตั้งประปา พ.ศ. 2557 ข้อ 5

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522

เอกสารหลักฐานประกอบ
การขอใช้น้าแบบติดตั้งถาวร กรณีบุคคลธรรมดา

การขอใช้น้าแบบติดตั้งถาวร กรณีนิติบุคคล

บุคคลที่มีสัญชาติไทย
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนา
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปาและ/ หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มชี ื่อผู้ขอ
ติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน
3. กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีสาเนาทะเบียนบ้าน
ที่มีชื่อผู้ขอใช้น้าอยูใ่ นทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทาหนังสือ
ยินยอมพร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น้าเป็นบิดา มารดา บุตรที่
บรรลุนิติภาวะแล้ว และ คู่สมรสของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ให้ยกเว้นไม่ต้องทา
หนังสือยินยอม หรือ
4. หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ
ติดตั้งประปาในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่
ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุวา่ เป็นเจ้าบ้าน หรือ
5. สาเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้นา้ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะ
ขาย เป็นต้น
บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ)
1. สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และ หลักฐานการตรวจลงตรา
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้า
3. สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้า
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้า
4. สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองสถานที่ใช้น้า
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

การขอใช้น้าแบบติดตั้งชั่วคราว
กรณีบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
1. หลักฐานการขอใช้นา้ เช่นเดียวกับการขอติดตั้ง
ถาวร
2. สาเนาเอกสารการให้เลขหมายประจาบ้าน
3. สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ ให้ใช้
สาเนาใบคาขอ) หรือ
4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้นา้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.)
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การประปาส่วนภูมภิ าค
72 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
Call Center: 1662 Website: www.pwa.go.th E-mail: pr@pwa.co.th

การขอติดตั้งน้าประปา

การขอติดตั้งน้าประปา
(พื้นที่อื่น ๆ นอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

ความยาวท่อไม่เกิน 10 เมตร
ความยาวท่อเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 100 เมตร
ขนาดมาตรวัดน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน ¾” ขนาดมาตรวัดน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 2”

ระยะเวลาตั้งแต่รับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 3 วันทาการ
ระยะเวลาตั้งแต่รับชาระเงินถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 3 วัน
ทาการ

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาตั้งแต่รับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 7 วันทาการ ระยะเวลาตั้งแต่รับคาขอถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 3 วันทาการ
ระยะเวลาตั้งแต่รับชาระเงินถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 15 วัน ระยะเวลาตัง้ แต่รับชาระเงินถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 5 วันทาการ
ทาการ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การติดตั้ง

ยื่นขอติดตั้งน้าประปา
ยื่นขอติดตั้งได้ที่การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา หรือศูนย์บริการที่
ดาเนินการรับคาขอติดตั้งประปา

• ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งเป็นไปตามที่การประปา
ส่วนภูมิภาคกาหนด
• ชาระค่าติดตั้งประปาเป็นเงินสด ณ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาในพืน้ ที่ ในกรณีค่าติดตั้งสูงกว่า
10,000 บาท ให้ชาระด้วยตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่
ธนาคารรับรอง เว้นแต่กรณีจาเป็นจะชาระเป็นเงิน
สดก็ได้
• ค่าติดตั้งประปาสาหรับมาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 1 นิ้ว เรียกเก็บเมื่อการประปา
ส่วนภูมิภาคได้แจ้งประมาณการค่าใช้จา่ ยในการ
ติดตั้ง
• กรณีมาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 1 นิ้ว
จะมีการเรีบกเก็บค่ามัดจาตามอัตราทีก่ ารประปา
ส่วนภูมิภาคกาหนด

เจ้าหน้าที่ทาการติดตั้ง
มาตรวัดน้า
เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมาย
เพื่อติดตั้งมาตรวัดน้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.)
หมายเหตุ ระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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การประปาส่วนภูมภิ าค
72 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
Call Center: 1662 Website: www.pwa.go.th E-mail: pr@pwa.co.th

การขอติดตั้งโทรศัพท์

การขอติดตั้งโทรศัพท์

การขอติดตั้งโทรศัพท์

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2497

*ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตามความสะดวก

จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ยื่นเอกสารหลักฐานที่
ศูนย์บริการลูกค้า

เจ้าหน้าที่ทาการติดตั้ง
โทรศัพท์

เอกสารหลักฐาน:
กรณีบุคคลธรรมดา
• บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีนิติบุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 180 วัน พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี)
• หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบ
อานาจ)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชานของผู้รับมอบอานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการโทรศัพท์จานวนหลายราย ซึ่งอาจมีรายละเอียด
และขั้นตอนในการขอรับบริการแตกต่างกันไปในแต่ละราย
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บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพ 10210
TOT Contact Center: 1100 E-mail: toteservice@tot.co.th Website: www.tot.co.th

การขอติดตั้งไฟฟ้า
(พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขอติดตั้งไฟฟ้า
10
วัน

การขอติดตั้งไฟฟ้าขนาด 30-50 แอมแปร์
(1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ไม่มีการดาเนินงานสายนอก)

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2501

(พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้า
พร้อม
ชาระค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
การเดินสายภายในอาคาร

เอกสารหลักฐาน
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
• แบบคาร้องขอใช้ไฟฟ้า
หลักฐานประกอบด้วยตนเองที่
• หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า
สานักงานการไฟฟ้านครหลวง
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เขตต่าง ๆ พร้อมชาระ
หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มหี มายเลขประจาตัว
ค่าธรรมเนียม
ประชาชนปรากฏอยู่ 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคาขอ) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลมาด้วย 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงภูมิลาเนาของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านที่มชี ื่อของผู้ขอ
ใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า
สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบุชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
บ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้าน
พร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อ จะขาย หรือสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่า
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่ หรือหลักฐาน
การเป็นผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
• ผังแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสังเขป 1 ฉบับ
• กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สาเนา
บัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ 1 ฉบับ
• เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
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การขออนุญาตก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่นดั และตรวจสอบสาย
ภายใน ส่งวัดกระแสไฟฟ้า และ
พิจารณาอนุมัติติดตั้ง

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมายเพื่อ
ติดตั้งไฟฟ้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 1130 Website: www.mea.go.th

การขอติดตั้งไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 50 แอมแปร์
(1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ไม่มีการดาเนินงานสายนอก)

การขอติดตั้งไฟฟ้า
23
วัน

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2501

(พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
• แบบคาร้องขอใช้ไฟฟ้า
• หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือเอกสารที่ส่วนราชการออก
ให้ที่มีหมายเลขประจาตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคา
ขอ) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของ
กรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลมาด้วย 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงภูมิลาเนาของผู้ขอใช้
ไฟฟ้า
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้
สาเนาทะเบียนบ้านที่มชี ื่อของ
ผู้ขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล 1
ฉบับ

ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าพร้อม
ชาระค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
สายภายในอาคาร

ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วย
ตนเองที่สานักงานการไฟฟ้า
นครหลวงเขตต่าง ๆ พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่นดั และ
ตรวจสอบสายภายใน
ส่งวัดกระแสไฟฟ้าและ
พิจารณาอนุมัติติดตั้ง

ออกแบบและจัดทา
ใบสั่งงาน

ก่อสร้างระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่นดั หมายและสารวจ/
ออกแบบระบบจาหน่าย(สาย
นอก) และจัดทาใบสั่งงาน

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ก่อสร้างระบบจาหน่าย
(สายนอก)

ดาเนินการติดตั้ง
เครื่องวัดฯ
เจ้าหน้าที่ทาการนัด
หมายเพื่อติดตั้งไฟฟ้า

เงื่อนไข: การปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้าแรงดันต่าไม่เกิน
4 ต้น และระยะทางตามแนวเสาไฟฟ้าไม่เกิน 140 เมตร

เอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
• หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า
สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบุชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
บ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้าน
พร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อ จะขาย หรือสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่า
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่ หรือหลักฐาน
การเป็นผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
• ผังแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสังเขป 1 ฉบับ
• กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สาเนา
บัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ 1 ฉบับ
• สัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า (กรณีปักเสาพาด
สายในที่ดินเอกชน)
• สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณีปักเสาพาดสายในที่ดินเอกชน)
• หนังสือรับรองการปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินสาธารณะ (กรณีปัก
เสาพาดสายในที่ดินสาธารณะ)
• เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 1130 Website: www.mea.go.th

การขอติดตั้งไฟฟ้า
9
วัน

การขอติดตั้งไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 200 แอมแปร์
(3 เฟส 4 สาย ไม่มีการดาเนินงานสายนอก)

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2501

(พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
• แบบคาร้องขอใช้ไฟฟ้า
• หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือเอกสารที่ส่วนราชการออก
ให้ที่มีหมายเลขประจาตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคา
ขอ) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของ
กรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลมาด้วย 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงภูมิลาเนาของผู้ขอใช้
ไฟฟ้า
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้
สาเนาทะเบียนบ้านที่มชี ื่อของ
ผู้ขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล 1
ฉบับ

ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าพร้อม
ชาระค่าใช้จ่าย
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่สานักงานการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
สายภายในอาคาร

ดาเนินการติดตั้ง
เครื่องวัดฯ

เจ้าหน้าที่นดั และตรวจสอบ
สายภายใน ส่งวัด
กระแสไฟฟ้าและพิจารณา
อนุมัติติดตั้ง

เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมาย
เพื่อติดตั้งไฟฟ้า

เอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
• หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า
ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบุชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็น
เจ้าของบ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านทีใ่ ช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อ
ขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อ จะขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มสี ิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่ หรือ
หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
• ผังแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสังเขป 1 ฉบับ
• กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สาเนา
บัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ 1 ฉบับ
• เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 1130 Website: www.mea.go.th

การขอติดตั้งไฟฟ้า
18
วัน

การขอติดตั้งไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 200 แอมแปร์
(3 เฟส 4 สาย ไม่มีการดาเนินงานสายนอก)
(พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าพร้อม
ชาระค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
สายภายในอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2501

ดาเนินการติดตั้ง
เครื่องวัดฯ

เอกสารหลักฐาน
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่นดั และตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมาย
• แบบคาร้องขอใช้ไฟฟ้า
ประกอบด้วยตนเองที่สานักงานการ
สายภายใน และสารวจ
เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
• หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ พร้อม
ภายนอก
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สาเนา
ชาระค่าธรรมเนียม
บัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารที่
ส่วนราชการออกให้ที่มหี มายเลขประจาตัวประชาชนปรากฏอยู่
1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคาขอ) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลมาด้วย 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงภูมิลาเนาของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านที่มชี ื่อของผู้ขอ
ใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า
เอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบุชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
บ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้าน • สัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า (กรณีปักเสาพาด
สายในที่ดินเอกชน)
พร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อ จะขาย หรือสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่า
•
สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณีปักเสาพาดสายในที่ดินเอกชน)
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่ หรือหลักฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•
หนังสือรับรองการปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินสาธารณะ (กรณีปัก
การเป็นผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
• การไฟฟ้านครหลวง
เสาพาดสายในที
ด
่
น
ิ
สาธารณะ)
• ผังแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้าโดยสังเขป 1 ฉบับ
•
เอกสารอื
น
่
ๆ
แล้
ว
แต่
ก
รณี
• กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สาเนา
การไฟฟ้านครหลวง (พื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
บัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ 1 ฉบับ
30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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การขอติดตั้งไฟฟ้า
(พื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การขอติดตั้งไฟฟ้า

การขอติดตั้งไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์
(กรณีชาระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าภายใน)

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
พ.ศ. 2542

(พื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

7 วัน

ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้า

เอกสารหลักฐาน:
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
• แบบคาร้องขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
หลักฐานประกอบด้วยตนเองที่
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สานักงานการไฟฟ้าส่วนมิภาค
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
หรือของผู้มอี านาจกระทาการแทนนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล) 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปจั จุบันของผู้ขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ไฟ และหรือเอกสารหลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
• แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ 1 ชุด
• กรณีมีจานวนดวง โคม เต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และที่ติดตั้งใหม่
รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุด เท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือ
ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จานวน 2 ชุดเพื่อใช้ประกอบในการ
ตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้างการไฟฟ้าฯจัดทาให้ก็ได้

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ติดตั้งไฟฟ้า
ชาระค่าธรรมเนียมต่อไฟ
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในอาคาร ค่าส่วน
เฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า เงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าหลังมิเตอร์ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
การเดินสายภายในอาคาร

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทาการ
ตรวจสอบแล้ว หากการเดินสายหรือการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องและไม่
ปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้
คาแนะนา เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมายเพื่อติดตั้ง
ไฟฟ้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พื้นที่นอกเขต
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การขอติดตั้งไฟฟ้า

การขอติดตั้งไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์
(กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชาระค่าธรรมเนียม)

การขออนุญาตก่อสร้าง
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
พ.ศ. 2542

(พื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

7 วัน

ตามอัตราที่กาหนด

จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้า

เอกสารหลักฐาน:
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
• แบบคาร้องขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
ประกอบด้วยตนเองที่สานักงาน
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บัตรประจาตัวข้าราชการหรือ
บัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ
หรือของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล) 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปจั จุบันของผู้ขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ไฟ และหรือเอกสารหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
• แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ 1 ชุด
• กรณีมีจานวนดวง โคม เต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว
และที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุด เท่ากับดวง
โคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์
จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด
มาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จานวน 2 ชุดเพื่อใช้ประกอบในการ
ตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้างการไฟฟ้าฯ
จัดทาให้ก็ได้

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
การเดินสายภายในอาคาร

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ติดตั้งไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทาการ
ตรวจสอบแล้วหากการเดินสายหรือการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องและ ไม่
ปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้
คาแนะนา เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อ
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าทราบ เพื่อชาระค่าธรรมเนียม

ชาระค่าธรรมเนียมต่อไฟ
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในอาคาร ค่าส่วนเฉลี่ย
การใช้พลังไฟฟ้า เงินประกันการใช้
ไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังมิเตอร์
(ถ้ามี) พร้อมลงนามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่สานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ทาการนัดหมายเพื่อติดตั้ง
ไฟฟ้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พื้นที่นอกเขต
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
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การขออนุญาตประกอบกิจการ

สุรา
ยาสูบ

ไพ่

ใบอนุญาตขายสุรา

สุรา

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

ข้อควรทราบ

ที่ตั้งของสถานประกอบการ
สาหรับผู้ขอใบอนุญาตขายสุราทุกประเภท
• สถานที่ขอใบอนุญาตขายสุราไม่ตั้งอยู่ในสถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้
- สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือถูกสั่งปิดตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
สาหรับผู้ขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7
• ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือในกรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขายสุราเป็นห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวหรือไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว
• สถานที่ขอใบอนุญาตขายสุราไม่ตั้งอยู่ในสถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้
- สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขัน้ พื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าว
- วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย หรือสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่นรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าว
- สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่
ดังกล่าว
- สถานที่ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
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เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ
สาหรับผู้ขอใบอนุญาตขายสุราทุกประเภท
• ผู้ประกอบการต้องนาใบอนุญาตขายสุราแสดงไว้ในที่ที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ
• ผู้ประกอบการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผมู้ ีอายุต่า
กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นตามที่กรมสรรพสามิตประกาศ
กาหนด
สาหรับผู้ขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7
• ผู้ประกอบการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น
นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เวลา
17.00-24.00 น. ยกเว้นการขายในอาคารท่าอากาศยาน
นานาชาติ และการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตาม
กาหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นตามที่กรมสรรพสามิตประกาศ
กาหนด

ข้อควรทราบ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายสุรา

สุรา

ระยะเวลาในการออกตรวจ
สถานที่จาหน่าย

ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
เมื่อสถานที่จาหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไข

ไม่เกิน
7 วัน
ทาการ

5 นาที

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา*
1. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 (ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจานวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป)
2. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 (ขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็นจานวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป)
2.1 สาหรับโรงงานสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีที่ใช้เครื่องจักรที่มี่กาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงาน
น้อยกว่า 7 คนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน ขายครั้งหนึ่งเป็นจานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
2.2 สาหรับโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีแต่ไม่เกิน 40 ดีกรี ที่ใช้เครื่องจักรที่มี่กาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน ขายครั้งหนึ่งเป็นจานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
2.3 สาหรับการขายสุราต่อปีไม่เกิน 6,000 ลิตร
2.4 สาหรับการขายสุราต่อปีเกิน 6,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร
2.5 สาหรับการขายสุราต่อปีเกิน 20,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 32,000 ลิตร
2.6 สาหรับการขายสุราต่อปีเกิน 32,000 ลิตรขึ้นไป หรือไม่กาหนดปริมาณ

ค่าธรรมเนียม*
8,250
550
1,100
1,100
3,300
4,400
5,500

3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 (ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร)
3.1 เขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา
3.2 พื้นที่อื่น ๆ

1,650
1,100

4. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (ขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร)
4.1 เขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา
4.2 เขตเทศบาลเมือง และเขตเทศบาลตาบล
4.3 พื้นที่อื่น ๆ

220
220
220

5. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 (ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน)

330

6. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 6 (ขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจาวนต่ากว่า 10 ลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชัว่ คราวไม่เกิน 10 วัน)
6.1 เขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา
6.2 เขตเทศบาลเมือง และเขตเทศบาลตาบล
6.3 พื้นที่อื่น ๆ

110
110
110

7. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 (ขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตรเพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร)
7.1 ขายสุราทุกชนิด
7.2 ขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร

330
330

*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้นจะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต ขอให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยื่นคาร้อง
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สุรา

ใบอนุญาตขายสุรา (ผู้ประกอบการรายใหม่)

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

จัดเตรียมใบคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน*:
• แบบคาขออนุญาตขายสุรา (แบบ ส 2/64) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ 1 ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) หรือของเจ้าของ
กิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ชุด
• สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่จาหน่าย 1 ชุด
• สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมการใช้สถานที่ 1 ชุด
• แผนที่ตั้งสถานที่จาหน่าย 1 ชุด
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณี
มอบอานาจ) 1 ฉบับ (มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคน กระทาการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10
บาท - มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน กระทา
การมากกว่าครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ/สาเนา 1 ฉบับ) รับรองสาเนาถูกต้อง)

ยื่นขอใบอนุญาต
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่จะทาการนัดหมาย
เพื่อออกตรวจสถาน
ประกอบการภายใน 7 วัน

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาต ณ สานักงานที่ยื่นขอ
ใบอนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อายุใบอนุญาต*
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะสิ้นอายุใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

การต่ออายุ*
• การต่ออายุต้องดาเนินการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้น
จะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง
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กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 Website: www.excise.go.th

สุรา

ใบอนุญาตขายสุรา (ผู้ประกอบการรายเดิม)

การต่ออายุใบอนุญาต
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

จัดเตรียมใบคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน*:
• แบบ สยพ. 1 จานวน 1 ฉบับ หรือ ใบอนุญาตขาย
สุราฉบับเดิม 1 ฉบับ พร้อมยื่นคาขอ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณี
มอบอานาจ) 1 ฉบับ (มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคน กระทาการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10
บาท - มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทาการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ฉบับจริง 1 ฉบับ/สาเนา 1 ฉบับ) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ดาเนินการ โดยเลือกช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งที่กรมสรรพสามิต
กาหนด ดังต่อไปนี้
• ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่
• นาแบบคาขอฯ ที่กรม
สรรพสามิตจัดส่งให้ ติดต่อ
ชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
• ร้าน 7-11 ทุกสาขา
• สถานที่ที่มีสัญลักษณ์
Counter Service
• ธนาคารกรุงไทย
• นาแบบคาขอฯ ที่กรม
สรรพสามิตจัดส่งให้ พร้อม
แนบธนาณัติจ่าย
ค่าธรรมเนียม ส่งไปรษณีย์
กลับมายังสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่
จาหน่ายตั้งอยู่

*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้น
จะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง

ชาระค่าธรรมเนียม ณ ช่องทางที่ยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาต

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาต (ขึ้นกับช่องทางการยื่นขอต่ออายุ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อายุใบอนุญาต*
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะสิ้นอายุใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

การต่ออายุ*
• การต่ออายุต้องดาเนินการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
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กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 Website: www.excise.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายยาสูบ

ยาสูบ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509

ข้อควรทราบ

เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ

ที่ตั้งของสถานประกอบการ
• สถานที่ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณ
สถานศึกษาหรือศาสนสถาน และให้รวมตลอดถึงบริเวณที่ซึ่งใช้สาหรับ
สถานศึกษาหรือศาสนสถาน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่กต็ าม รวมทั้งบริเวณ
ต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน
• ไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผู้ได้รบั อนุญาตขายยาสูบในสถานที่นนั้ เคยถูกสัง่ เพิกถอน
ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซกิ าแรต เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี
• ผู้ขออนุญาตขายยาสูบหรือยาเส้นผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขอ
อนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบคาสัง่

ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือนายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต
ออกแสดงเพื่อขายทุกประเภทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
• รับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตจากผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตให้ขายยาสูบชนิดบุหรี่ซกิ าแรต
• การขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ถ้าแบ่งขายเมื่อเปิดซองต้องทาลายแสตมป์
ยาสูบให้เสียสภาพไป และยาสูบที่เหลือต้องคงอยู่ในซองนั้น
• ไม่ขายยาสูบชนิดซิกาแรตโดยใช้เครื่องขาย
• การขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือนายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ออกแสดงเพื่อ
ขายให้กระทาได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นตามที่กรมประกาศกาหนด
ผู้ได้รับอนุญาตขายยาเส้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
• รับยาเส้นจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายยาเส้น
• การขายยาเส้นต้องขายทั้งซอง ห้ามแบ่งขาย
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ข้อควรทราบ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายยาสูบ

ยาสูบ

ระยะเวลาในการออกตรวจ
สถานที่จาหน่าย

ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
เมื่อสถานที่จาหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไข

ไม่เกิน
7 วัน
ทาการ

5 นาที

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509

ประเภทของใบอนุญาตขายยาสูบ*

ค่าธรรมเนียม*

1. ใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภท 1 (ขายโดยไม่จากัดจานวน)

1,000

2. ใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภท 2 (ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 10 กิโลกรัม)

500

3. ใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภท 3 (ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ยาเส้นปรุงหรือยาเคียว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม)

40

4. ใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 (ขายโดยไม่จากัดจานวน)

100

5. ใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 (ขายครั้งละไม่เกินน้าหนัก 2 กิโลกรัม)

10

6. ใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 3 (ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทาจากใบยาที่ปลูกเอง)

10

หมายเหตุ: 1. ยาสูบ หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย
2. การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 3 (ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทาจากใบยาทีป่ ลูกเอง ให้ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ได้จากคู่มือประชาชนทีเ่ ผยแพร่โดยกรมสรรพสามิต
*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้นจะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง
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ยาสูบ

ใบอนุญาตขายยาสูบ (ผู้ประกอบการรายใหม่)

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509

จัดเตรียมใบคาขอ และ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นขอใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

เอกสารหลักฐาน*:
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่จะทาการนัดหมาย
ชาระค่าธรรมเนียม
• แบบ ย.ส. 01-01 จานวน 1 ฉบับ
หลักฐานประกอบที่
เพื่อออกตรวจสถาน
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ 1 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
ประกอบการภายใน 7 วัน
ชุด (กรณีนิติบุคคล)
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม 1 ชุด (ถ้ามี)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) หรือของ
เจ้าของกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ชุด
• สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่จาหน่าย 1 ชุด
เอกสารหลักฐาน (ต่อ):
• สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมการใช้สถานที่ 1 ชุด • สาหรับใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภท 1
• แผนที่ตั้งสถานที่จาหน่าย 1 ชุด
1.1 สาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
1.2 หลักฐานการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจาหน่ายในราชอาณาจักรจากผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งเป็น
ประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณี
เจ้าของบุหรี่ซิกาแรตตรานั้น
มอบอานาจ) 1 ฉบับ อานาจ และผู้รับมอบอานาจ
1.3 หลักฐานได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือผู้แทนจาหน่าย
(กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ (มอบอานาจให้บุคคล
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ให้เป็นผู้ขายส่งยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต
เดียวหรือหลายคน กระทาการครั้งเดียว ติดอากร • สาหรับใบอนุญาตขายยาสูบ ประเภท 2
แสตมป์ 10 บาท - มอบอานาจให้บคุ คลเดียวหรือ
2.1 หลักฐานการได้รับแต่งตั้งจากผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือนายาสูบชนิดบุหรี่
หลายคน กระทาการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากร
ซิกาแรตออกแสดงเพื่อขายประเภทขายโดยไม่จากัดจานวน (ประเภท 1) ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2
แสตมป์ 30 บาท (ฉบับจริง 1 ฉบับ/สาเนา 1 ฉบับ)
(ซึ่งสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท 2 ได้ทุกจังหวัด) ให้เป็นผู้ขายส่งช่วง
รับรองสาเนาถูกต้อง)
2.2 หลักฐานการได้รับแต่งตั้งจากผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือนายาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตออกแสดงเพื่อขาย ประเภทขายโดยไม่จากัดจานวน (ประเภท 1) ตามข้อ 1.3 (ซึ่ง
สามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท 2 ได้เฉพาะจังหวัดที่ผู้แต่งตั้งได้รับใบอนุญาต)
ให้เป็นผู้ขายส่งช่วง
*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้น
จะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง
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รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาต ณ สานักงานที่ยื่นขอ
ใบอนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อายุใบอนุญาต*
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะสิ้นอายุใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

การต่ออายุ*
• การต่ออายุต้องดาเนินการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 Website: www.excise.go.th

ยาสูบ

ใบอนุญาตขายยาสูบ (ผู้ประกอบการรายเดิม)

การต่ออายุใบอนุญาต
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509

จัดเตรียมใบคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน*:
• แบบ สยพ. 1 จานวน 1 ฉบับ หรือ ใบอนุญาตขาย
ยาสูบฉบับเดิม 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณี
มอบอานาจ) 1 ฉบับ (มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคน กระทาการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10
บาท - มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทาการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ฉบับจริง 1 ฉบับ/สาเนา 1 ฉบับ) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ดาเนินการ โดยเลือกช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งที่ที่กรมสรรพสามิต
กาหนด ดังต่อไปนี้
• ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่
• นาแบบคาขอฯ ที่กรม
สรรพสามิตจัดส่งให้ ติดต่อ
ชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
• ร้าน 7-11 ทุกสาขา
• สถานที่ที่มีสัญลักษณ์
Counter Service
• ธนาคารกรุงไทย
• นาแบบคาขอฯ ที่กรม
สรรพสามิตจัดส่งให้ พร้อม
แนบธนาณัติจ่าย
ค่าธรรมเนียม ส่งทาง
ไปรษณีย์กลับมายัง
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่

*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้น
จะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง

ชาระค่าธรรมเนียม ณ ช่องทางที่ยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาต

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาต (ขึ้นกับช่องทางการยื่นขอต่ออายุ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อายุใบอนุญาต*
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะสิ้นอายุใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

การต่ออายุ*
• การต่ออายุต้องดาเนินการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
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กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 Website: www.excise.go.th

ไพ่

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตให้ขายไพ่

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486

ข้อควรทราบ
ประเภทของใบอนุญาตให้ขายไพ่

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตขายไพ่ ประเภทขายส่งไพ่ ขายครั้งหนึ่งไม่จากัดจานวน

100 บาท

2. ใบอนุญาตขายไพ่ ประเภทขายปลีกไพ่ ขายได้ครั้งละไม่เกิน 40 สารับ

20 บาท
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ระยะเวลาที่ใช้
5 นาที

ไพ่

ใบอนุญาตให้ขายไพ่ (ผู้ประกอบการรายใหม่)

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486

จัดเตรียมใบคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน*:
• คาขออนุญาตขายไพ่
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ 1
ชุด (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม 1 ชุด (ถ้ามี)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) หรือของเจ้าของ
กิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ชุด
• สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่จาหน่าย 1 ชุด
• สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมการใช้สถานที่ 1 ชุด
• แผนที่ตั้งสถานที่จาหน่าย 1 ชุด
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณี
มอบอานาจ) 1 ฉบับ (มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคน กระทาการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10
บาท - มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทาการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ยื่นขอใบอนุญาต

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาต ณ สานักงานที่ยื่นขอ
ใบอนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อายุใบอนุญาต*
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะสิ้นอายุใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

การต่ออายุ*
• การต่ออายุต้องดาเนินการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้น
จะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง
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กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 Website: www.excise.go.th

ไพ่

ใบอนุญาตให้ขายไพ่ (ผู้ประกอบการรายเดิม)

การต่ออายุใบอนุญาต
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486

จัดเตรียมใบคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน*:
• แบบ สยพ. 1 จานวน 1 ฉบับ หรือ ใบอนุญาตขาย
ไพ่ฉบับเดิม 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณี
มอบอานาจ) 1 ฉบับ (มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคน กระทาการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10
บาท - มอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทาการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ฉบับจริง 1 ฉบับ/สาเนา 1 ฉบับ) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ดาเนินการ โดยเลือกช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งที่ที่กรมสรรพสามิต
กาหนด ดังต่อไปนี้
• ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่
• นาแบบคาขอฯ ที่กรม
สรรพสามิตจัดส่งให้ ติดต่อ
ชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
• ร้าน 7-11 ทุกสาขา
• สถานที่ที่มีสัญลักษณ์
Counter Service
• ธนาคารกรุงไทย
• นาแบบคาขอฯ ที่กรม
สรรพสามิตจัดส่งให้ พร้อม
แนบธนาณัติจ่าย
ค่าธรรมเนียม ส่งทาง
ไปรษณีย์กลับมายัง
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่

*กรมสรรพสามิตกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้น
จะส่งผลต่อประเภทใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม อายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียดกับทางกรมสรรพสามิตก่อนยืน่ คาร้อง

ชาระค่าธรรมเนียม ณ ช่องทางที่ยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาต

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาต (ขึ้นกับช่องทางการยื่นขอต่ออายุ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อายุใบอนุญาต*
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะสิ้นอายุใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

การต่ออายุ*
• การต่ออายุต้องดาเนินการในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
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กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408 Website: www.excise.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
สุรา

ยาสูบ

ไพ่

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
 พัฒนาระบบระบุพิกัดตาแหน่งสถานที่ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง เพื่อใช้
ในการตรวจสอบสถานที่ตั้ง และบริเวณโดยรอบของสถานประกอบการ เพื่อลดขั้นตอนการออกตรวจ
สถานที่และลดระยะเวลาในพิจารณาออกใบอนุญาต
การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
 การยื่นขอใบอนุญาตสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกีย่ วข้องกับ
ธุรกิจค้าปลีกได้ ซึ่งได้แก่ การยกเลิกเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
การยกเลิกเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมี
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
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ภาพยนตร์และวีดีทัศน์

ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
60 วัน

500 – 3,000
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยูก่ ับขนาดของพื้นที่

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ และต้องนาใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถาน
ประกอบการแห่งนั้น

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• กรณีภาพยนตร์: คาขออนุญาต/ คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ (แบบ ปภ.1) 1 ฉบับ และชื่อ
และที่ตั้งสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์
(แนบ ปภ.1) (กรณียื่นขอหรือต่ออายุหลายแห่ง)
• กรณีวีดิทัศน์: คาขออนุญาต/ คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้
เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์ (แบบ ปว.1) 1 ฉบับ และชื่อและ
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์ (แนบ
ปว.1) (กรณียื่นขอหรือต่ออายุหลายแห่ง)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง และสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรหรือ
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของ
เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) 1
ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร ไม่เกิน 6
เดือนของเจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล 1
ฉบับ จานวน 2 รูป
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
• แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบกิจการรวมทั้งรูปถ่ายของ
สถานประกอบกิจการนั้น จานวน 3 รูป ดังนี้
• รูปที่ 1 ถ่ายระยะไกลภายนอกอาคารให้เห็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
• รูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ ให้เห็นด้านหน้าสถานประกอบกิจการ
• รูปที่ 3 ถ่ายภายในสถานประกอบกิจการ ให้เห็นลักษณะการประกอบ
กิจการหรือการให้บริการ

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ณ ท้องที่ที่สถานประกอบ
กิจการตั้งอยู่

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ
500 – 3,000 บาทต่อ 5 ปี ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของพื้นที่สถานประกอบการ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กลุ่มทะเบียนและการอนุญาต
ประกอบกิจการ สานักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ภายใน 90 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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กลุ่มทะเบียนและอนุญาตประกอบกิจการ สานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-645-4600 ต่อ 5227, 5228, 5232, 5233, 5240
Website: http://www.culture.go.th/moviehtml/

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
60 วัน

500 – 3,000
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยูก่ ับขนาดของพื้นที่

ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ผู้ประกอบการต้องดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และต้องนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แสดงไว้ใน
ที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• กรณีภาพยนตร์: คาขออนุญาต/ คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ (แบบ ปภ.1) 1 ฉบับ และชื่อ
และที่ตั้งสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์
(แนบ ปภ.1) (กรณียื่นขอหรือต่ออายุหลายแห่ง)
• กรณีวิดิทัศน์: คาขออนุญาต/ คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้
เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์ (แบบ ปว.1) 1 ฉบับ และชื่อและ
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์ (แนบ
ปว.1) (กรณียื่นขอหรือต่ออายุหลายแห่ง)
• สาเนาใบอนุญาตเดิมหรือสาเนาใบแทนใบอนุญาต
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง และสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรหรือ
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของ
เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) 1
ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร ไม่เกิน 6
เดือนของเจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล 1
ฉบับ จานวน 2 รูป
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
• แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบกิจการรวมทั้งรูปถ่ายของ
สถานประกอบกิจการนั้น จานวน 3 รูป ดังนี้
• รูปที่ 1 ถ่ายระยะไกลภายนอกอาคารให้เห็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
• รูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ ให้เห็นด้านหน้าสถานประกอบกิจการ
• รูปที่ 3 ถ่ายภายในสถานประกอบกิจการ ให้เห็นลักษณะการประกอบ
กิจการหรือการให้บริการ

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วย
ตนเองที่กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม หรือสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ณ ท้องที่
ที่สถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ
500 ต่อ 5 ปี

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กลุ่มทะเบียนและการอนุญาต
ประกอบกิจการ สานักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ภายใน 90 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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กลุ่มทะเบียนและอนุญาตประกอบกิจการ สานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-645-4600 ต่อ 5227, 5228, 5232, 5233, 5240
Website: http://www.culture.go.th/moviehtml/

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ภายใน
ปีงบประมาณ
2559

การปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตที่
กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการ:
• สานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์
กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบที่
รวบรวมข้อมูลใบอนุญาตและใช้ในการ
ขอใบอนุญาตผ่านระบบ Online ซึ่งจะ
สามารถใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2560 เมื่อ
ระบบเปิดใช้งาน ผู้ประกอบการสามารถ
บันทึกคาขอและส่งเอกสารประกอบ
ต่างๆ ผ่านทางระบบได้ และเมื่อคาขอ
ได้รับการอนุมัติแล้วผู้ประกอบการ
จะต้องเดินทางมาติดต่อกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมหรือสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดในพื้นที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ เพื่อแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตนของผู้ขอและชาระ
ค่าธรรมเนียมตลอดจนรับใบอนุญาต
ฉบับจริง

หลังปี
งบประมาณ
2559

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น
การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ค้าปลีกได้
• ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
• ลดระยะเวลาในการพิจารณาขอใบอนุญาตจากเดิม 60 วัน เป็น 30 วัน
• ยุบรวมแบบคาขอที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตจาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นแบบคาขอเดียว
• การยื่นคาขอสามารถยื่นเฉพาะใบคาขอต่ออายุเท่านั้น โดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบอื่นๆ หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น เนื่องจากทาง
กรมวิชาการเกษตรได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคล
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เนื่องจากได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
กรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
การปรับปรุงที่อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขกฎหมาย
• ลดอายุใบอนุญาตจากเดิม 5 ปี ให้มีอายุ 2 ปี
• ยกเลิกการยื่นเอกสารประกอบบางรายการ ได้แก่ รูปถ่าย รูปถ่ายสถานประกอบการ เป็นต้น
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ปุ๋ย
เมล็ดพันธุ์ควบคุม

1 วัน
ทาการ

200

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายปุ๋ย

ปุ๋ย

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ และต้องนาใบอนุญาตแสดงไว้ในที่
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้นๆ

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• คาขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.๑) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท และวัตถุประสงค์ 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการ 1 ฉบับ
• ใบทะเบียนพาณิชย์/ ใบทะเบียนการค้า/ ใบจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มบุคคล/ คณะ/
สหกรณ์ฯ/ องค์การฯ 1 ฉบับ
• สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมการใช้สถานที่ 1
ฉบับ
• แผนที่สถานที่เก็บปุ๋ย 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอใบอนุญาตแทน
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ
200 บาทต่อปี

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบผ่านระบบ
Online
http://e-service.doa.go.th/

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง ณ สานักงาน
ที่ระบุตอนยื่นคาขอ

หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
• จังหวัดอื่นๆ
• สานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัด
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัด

อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-5536-7 โทรสาร : 02-579-7987
Website: www.doa.go.th

ใบอนุญาตขายปุ๋ย

ปุ๋ย
1 วัน
ทาการ

200

การต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบการต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และต้องนาใบอนุญาต
แสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้นๆ

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• คาขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ
อ.ป.2) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอใบอนุญาตแทน
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ
200 บาทต่อปี

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบผ่านระบบ
Online
http://e-service.doa.go.th/

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง ณ สานักงาน
ที่ระบุตอนยื่นคาขอ

หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
• จังหวัดอื่นๆ
• สานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัด
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัด

อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-5536-7 โทรสาร : 02-579-7987
Website: www.doa.go.th

1 วัน
ทาการ

100

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

เมล็ดพันธุ์ควบคุม

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ และต้องนาใบอนุญาตแสดงไว้ในที่
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้นๆ

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
• คาขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นาเข้าหรือส่งออกซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (แบบ พ.พ.1) 1 ฉบับ
• สาเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่ง
ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ ผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ
• สาเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มี
อานาจลงนาม อายุไม่เกินหกเดือน 1 ฉบับ
• หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอใบอนุญาตแทน พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสัญญาเช่าสถานที่

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ
100 บาทต่อปี

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบผ่านระบบ
Online
http://e-service.doa.go.th/

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง ณ สานักงาน
ที่ระบุตอนยื่นคาขอ

หรือ
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
• จังหวัดอื่นๆ
• สานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัด
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-5536-7 โทรสาร : 02-579-7987
Website: www.doa.go.th

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

เมล็ดพันธุ์ควบคุม
1 วัน
ทาการ

100

การต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบการต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และต้องนาใบอนุญาต
แสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้นๆ

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
• คาขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นาเข้า หรือ
ส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (แบบ พ.พ.10)
1 ฉบับ
• ต้นฉบับใบอนุญาตหรือสาเนาใบอนุญาตหรือใบแทน 1
ฉบับ
• สาเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่ง
ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ ผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสัญญาเช่าสถานที่
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอใบอนุญาตแทน พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับ
มอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบผ่าน
ระบบ Online
http://eservice.doa.go.th/
หรือ
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วย
ตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
• จังหวัดอื่นๆ
• สานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จังหวัด
• ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จังหวัด

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ
100 บาทต่อปี

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง ณ สานักงาน
ที่ระบุตอนยื่นคาขอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-5536-7 โทรสาร : 02-579-7987
Website: www.doa.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมล็ดพันธุ์ควบคุม

ปุ๋ย
ปัจจุบัน
การปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาต
ที่กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการ:
• การยื่นคาขอใบอนุญาตและส่ง
เอกสารประกอบสามารถดาเนินการ
ผ่านระบบของกรมวิชาการเกษตรได้ที่
http://e-service.doa.go.th/ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• สามารถพิมพ์แบบคาขอฯ และส่ง
แบบคาขอฯ และเอกสารหลักฐาน
ประกอบได้ในระบบ
• ระบบการออกใบอนุญาตจะระบุ
สานักงานพื้นที่ที่ออกใบอนุญาตที่
สะดวกและเหมาะสมให้

อนาคต

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น
• กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาระบบการขอใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• กรมวิชาการเกษตรกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง ให้สามารถ
ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบได้ เพื่อนามาใช้ประกอบในการออกใบอนุญาตในระบบอิเล็กทรอนิกส์
การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้า
ปลีกได้
• การยื่นคาขอสามารถยื่นเฉพาะใบคาขอต่ออายุและเอกสารประกอบที่สาคัญเท่านัน้
• เมื่อกรมวิชาการเกษตรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลแล้ว จะพิจารณายกเลิกเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล
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สัตว์หรือซากสัตว์

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์

สัตว์หรือซากสัตว์

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ข้อควรทราบ

ข้อปฏิบัติ

ประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องขออนุญาตก่อนทาการค้า

• ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ แต่ไม่จาเป็นต้องนาใบอนุญาตแสดง
ไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย แต่ต้องสามารถแสดงให้เจ้าหน้าทีป่ ศุสัตว์เพื่อพิจารณาได้
• ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาต้องปฏิบัติตามและไม่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
และระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกีย่ วข้องตามทีก่ รมปศุสัตว์
กาหนด

1.
2.
3.
4.
5.

ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว
นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์
ซากของสัตว์ตามข้อ 1 หรือ 2 (รวมถึงไข่ที่นามาบริโภค)
สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้
บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ

ประเภทใบอนุญาต
ใบอนุญาตทาการค้าหรือหา
กาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
(แบบ ร.10)

ใบอนุญาตทาการค้าหรือหา
กาไรในลักษณะคนกลางซึ่งซาก
สัตว์ (แบบ ร.10/1)

ค่าธรรมเนียม

1. กรณีนาเข้าในราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

5,000

2. กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

5,000

3. กรณีนาเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

7,500

4. กรณีภายในราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

1,000

5. กรณีภายในจังหวัด ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทาการค้า

250

1. กรณีนาเข้าในราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

1,000

2. กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

1,000

3. กรณีนาเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

1,250

4. กรณีภายในราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

240

5. กรณีภายในจังหวัด ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทาการค้า

50
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30 วัน
ทาการ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์

สัตว์หรือซากสัตว์

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ขึ้นอยู่กับประเภท

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
แบบคาขอ:
•
กรณีค้าสัตว์:
• แบบคาขออนุญาตค้าสัตว์ (แบบ ร.2) 1
ฉบับ
กรณีค้าซากสัตว์
• แบบคาขออนุญาตค้าสัตว์ (แบบ ร.2/1)
1 ฉบับ
กรณีขายน้าเชื้อ เอ็มบริโอ หรือมีพ่อพันธุ์ฯ
• แบบ ร.2/3 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานประกอบ:
•
กรณีบุคคลธรรมดา:
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
อื่นที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
กรณีนิติบุคคล:
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอ
ใบอนุญาตแทน พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และ
ผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1
ฉบับ

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ผ่านระบบ E-movement ของกรมปศุสัตว์
http://emovereq.dld.go.th/req เมื่อยื่น
คาขอผ่านระบบ E-movement แล้ว และ
ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ผู้ประกอบการ
ต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบไปยื่นที่
สานักงานปศุสัตว์ที่ระบุ
หรือ

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่จะออกตรวจสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามที่
กาหนด

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ณ
สานักงานปศุสัตว์

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/สานักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
• จังหวัดอื่น ๆ: สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด

อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ
อนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องยื่นต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
60 วัน
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กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 02-501-3473-5 ต่อ 102 โทรสาร : 02-501-3473-5 ต่อ 104
Website: http://aqi.dld.go.th E-mail: aqi1@dld.go.th

สัตว์หรือซากสัตว์
30 วัน
ทาการ

ใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ขึ้นอยู่กับประเภท

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

แบบคาขอ: (ให้ระบุ “ต่ออายุ” ไว้ที่ด้านหน้ามุมบน • ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ขวา)
ผ่านระบบ E-movement ของกรมปศุ
กรณีค้าสัตว์:
สัตว์ http://emovereq.dld.go.th/req
• แบบคาขออนุญาตค้าสัตว์ (แบบ ร.2) 1 ฉบับ
เมื่อยืน่ คาขอผ่านระบบ E-movement
กรณีค้าซากสัตว์
แล้ว และได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ
• แบบคาขออนุญาตค้าซากสัตว์ (แบบ ร.2/1) 1
ผู้ประกอบการต้องนาเอกสารหลักฐาน
ฉบับ
ประกอบไปยื่นที่สานักงานปศุสัตว์ที่ระบุ
กรณีขายน้าเชื้อ เอ็มบริโอ หรือมีพ่อพันธุ์ฯ
หรือ
• แบบ ร.2/3 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
กรณีบุคคลธรรมดา:
ประกอบด้วยตนเองที่
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่
• กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
ราชการออกให้ 1 ฉบับ
ปศุสตั ว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
• สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• จังหวัดอื่น ๆ: สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
กรณีนิติบุคคล:
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1
ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอใบอนุญาตแทน
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ
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ชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ณ
สานักงานปศุสัตว์

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/สานักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่
ได้รับอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องยื่นต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
60 วัน
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัตว์หรือซากสัตว์
ภายใน
ปีงบประมาณ
2560

หลังปี
งบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• พัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตผ่านระบบ E-movement เพิ่มเติม
ดังนี:้
• เพิ่มช่องทางการชาระเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร หรือผ่านทาง Counter
Service
• เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบการยืนยัน
ตัวตน และยกเลิกการยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
• ลดเอกสารหลักฐานประกอบบางรายการ

การปรับปรุงที่กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินงานในปัจจุบัน
• ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตค้าสัตว์และ
ซากสัตว์ผ่านระบบ E-movement ของกรมปศุสัตว์ได้
โดยเมื่อยื่นคาร้องขอใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการต้อง
นาหลักฐานเอกสารประกอบมายื่นด้วยตัวเอง ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตที่สานักงานปศุสัตว์
จังหวัด/สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ทางกรม
ปศุสัตว์อยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบใบอนุญาตในระบบ
ให้อยู่ในรูปแบบที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• แก้ไขกฎหมายเพื่อให้รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
• แก้ไขกฎหมายเพื่อลดเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องยื่นประกอบการขอ
ใบอนุญาตต่างๆ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น
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อาหารสัตว์

อาหารสัตว์

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. 2558

ข้อควรทราบ
ประเภทใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม

ประเภทขายส่งและขายปลีก

300

ประเภทขายปลีก

100

เอกสารหลักฐาน:
• คาขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ ข.ส.1) 1 ฉบับ
• สาเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
1 ฉบับ
• ใบอนุญาตฉบับเดิม 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีต่ออายุ)
• สาเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ กรณีเป็นชาวต่างชาติ
• สาเนาใบอนุญาตทางานในประเทศไทย 1 ฉบับ กรณีเป็นชาวต่างชาติ
• สาเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1
ฉบับ (ถ้ามี)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจลงนาม
อายุไม่เกินหกเดือน 1 ฉบับ
• แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ขายอาหารสัตว์ 1 ฉบับ
• เอกสารสัญญาเช่าสถานที่ขายอาหารสัตว์ หรือหนังสือยืนยอมการใช้
สถานที่ (กรณีเช่าสถานที่) 1 ฉบับ
• รูปถ่ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
• หนังสือแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอใบอนุญาตแทน พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบ
อานาจ) 1 ฉบับ

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ และต้องนาใบอนุญาตแสดง
ไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้นๆ
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต
• เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
• มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
• มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
• ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
• ไม่เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้จาคุก ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทา
โดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือตาม พ.ร.บ. นี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
• มีสถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะ
และจานวนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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3 วัน
ทาการ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

อาหารสัตว์

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. 2558

ขึ้นอยู่กับประเภท

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ E-Service
ของกรมปศุสัตว์
http://ict.dld.go.th/eservice/
เมื่อยื่นคาขอผ่านระบบ E-Service
แล้ว ผู้ประกอบการต้องนาเอกสาร
หลักฐานประกอบไปยืน่ ที่สานักงาน
ปศุสัตว์ที่ระบุ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดหรือ
แคชเชียร์เช็ค ณ สานักงานปศุสัตว์

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่จะออกตรวจสถานประกอบการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนด และเจ้าหน้าที่มี
อานาจสั่งให้ผู้ประกอบการดาเนินการ
แก้ไขกรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อปฏิบัติที่
กาหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

หรือ
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: กองควบคุม
อาหารและยาสัตว์ จังหวัด
ปทุมธานี
• จังหวัดอื่นๆ
• สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
การต่ออายุ
• ต้องยื่นต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
• สามารถต่ออายุได้หลังใบอนุญาตสิ้นอายุอีก
30 วัน แต่มีโทษปรับตามกฎหมาย
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ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

อาหารสัตว์
3 วัน
ทาการ

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. 2558

ขึ้นอยู่กับประเภท

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดหรือ
แคชเชียร์เช็ค ณ สานักงานปศุสัตว์

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ E-Service
ของกรมปศุสัตว์
http://ict.dld.go.th/eservice/
เมื่อยื่นคาขอผ่านระบบ E-Service
แล้ว ผู้ประกอบการต้องนาเอกสาร
หลักฐานประกอบไปยืน่ ที่สานักงาน
ปศุสัตว์ที่ระบุ

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

หรือ

อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: กองควบคุม
อาหารและยาสัตว์ จังหวัด
ปทุมธานี
• จังหวัดอื่นๆ
• สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

การต่ออายุ
• ต้องยื่นต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
• สามารถต่ออายุได้หลังใบอนุญาตสิ้นอายุอีก
30 วัน แต่มีโทษปรับตามกฎหมาย
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 02-519-0406 โทรสาร: 02-519-0406 ต่อ 105
Website: http://afvc.dld.go.th E-mail: afvc@dld.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาหารสัตว์
ภายใน
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินงานในปัจจุบัน
• ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ผ่านระบบ E-Service ของกรมปศุสัตว์ได้ โดย
เมื่อยื่นคาร้องขอใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการต้องนาหลักฐานเอกสารประกอบมายื่นด้วยตัวเอง ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตที่สานักงานปศุสัตว์
• ทางกรมปศุสัตว์กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตผ่านระบบ E-Service ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดังนี:้
• เพิ่มช่องทางการชาระเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร หรือผ่านทาง Counter Service
• พัฒนาระบบให้ผู้ขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตจากระบบได้เอง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สานักงานปศุสตั ว์
• เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบการยืนยันตัวตน และยกเลิกการยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
การปรับปรุงที่กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• แก้ไขกฎหมายเพื่อให้รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
• แก้ไขกฎหมายเพื่อลดเอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องยื่นประกอบการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น
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ไม้แปรรูป
สิ่งประดิษฐ์ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม้แปรรูป

สิ่งประดิษฐ์ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ข้อควรทราบ

• การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่
ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48
(ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปร
รูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้
พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้
พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้
เก็ดเขาควาย แปรรูป ไม่ว่าจานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปร
รูปชนิดอื่นเป็นจานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดใน
กฎกระทรวงและในการอนุญาต) กฎกระทรวง ข้อกาหนด นโยบายของ
กรมป่าไม้ ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
ควบคุม กากับ และตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมป่าไม้ให้ถกู ต้อง
• ผู้ที่ต้องการมีไว้ในครอบครอง หรือค้าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
และผู้ที่ทากิจการค้าไม้แปรรูป ต้องขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ และ
ต้องนาใบอนุญาตแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถาน
ประกอบการแห่งนั้นๆ

• การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่
ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ โดยมี พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา
53 ตรี (ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา 53
ทวิ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่)กฎกระทรวง ข้อกาหนด
นโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สาหรับควบคุม กากับ และตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ขอ
อนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรม
ป่าไม้ให้ถูกต้อง
• รายการไม้หวงห้าม สามารถสืบค้นได้จาก พระราชกฤษฎีกากาหนดไม้
หวงห้าม พ.ศ. 2530

ในการต่ออายุ ให้ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณียื่นคาขอล่าช้า คือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณา
ด้วย และในปีต่อไปหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าอีก ให้งดต่ออายุใบอนุญาต และถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการต่อไป
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16 วัน
ทาการ

1,000
*กรุงเทพมหานคร

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป
92 วัน
ทาการ

1,000
*ภูมิภาค

ยื่นคาขอ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา
48

1
*ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ

เอกสารหลักฐาน:
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
• คาขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ตามแบบท้าย
ประกอบด้วยตนเองที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) 1 ฉบับ
•
กรุงเทพมหานคร: ส่วน
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ/
อนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานัก
กรรมการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล 1
การอนุญาต กรมป่าไม้
ฉบับ
• ภูมิภาค
• สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ/ กรรมการ
• อาเภอ/ กิ่งอาเภอ
หรือผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล 1 ฉบับ
• แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ แผนผังแสดง
อาณาเขตและรายละเอียดจดสถานที่ตดิ ต่อข้างเคียง
1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ
อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
หรือสาเนาโฉนดที่ดนิ หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือ กรณีเป็นนิติบุคคล
ยินยอมการใช้สถานที่ สาเนาทะเบียนบ้านของ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
เจ้าของสถานที่ สาเนาบัตรประจาตัวของเจ้าของ
และต้องมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการทีข่ ออนุญาต
สถานที่ 1 ฉบับ
• กรณีเป็นบริษัทจากัด ให้นาสาเนาหนังสือบริคณห์
• หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วย
สนธิและบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้นเป็นหลักฐานด้วย
ตนเองพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ • สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
1 ชุด
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ๆ
• บัญชีรายการไม้แปรรูป (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการ • สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
• คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

• ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ฉบับละ 1,000 บาทต่อปี
• ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
1 บาทต่อคน

รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาต กรมป่าไม้
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-4852, 02-561-4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 02-579-6533
Website: www.forest.go.th

ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป
5 วัน
ทาการ

1,000

39 วัน
ทาการ

*กรุงเทพมหานคร

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
• คาขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ตาม
แบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.
2519) 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ฉบับเดิม
• บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปีที่
ผ่านมา 1 ชุด
• สมุดบัญชีไม้ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของ
กิจการ/ กรรมการ หรือผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ/
กรรมการ หรือผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคล 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ 1 ชุด
• คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

1,000
*ภูมิภาค

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา
48

1
*ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีไม้

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

• ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ฉบับละ 1,000 บาทต่อปี
• ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
1 บาทต่อคน

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: ส่วน
อนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานัก
การอนุญาต กรมป่าไม้
• ภูมิภาค
• อาเภอ/ กิ่งอาเภอ

รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาต กรมป่าไม้
กรณีเป็นนิติบุคคล
• สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
และต้องมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
• กรณีเป็นบริษัทจากัด ให้นาสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐานด้วย
• สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ๆ
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อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-4852, 02-561-4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 02-579-6533
Website: www.forest.go.th

ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม

สิ่งประดิษฐ์ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
16 วัน

2,000
*กรุงเทพมหานคร

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

92 วัน

2,000
*ภูมิภาค

ยื่นคาขอ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 53
ตรี
• พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. 2530

1
*ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐาน:
• ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง
• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
• คาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27
ฉบับละ 2,000 บาทต่อปี
ประกอบด้วยตนเองที่
(พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
• กรุงเทพมหานคร: ส่วน
• ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
อนุ
ญ
าตอุ
ต
สาหกรรมไม้
1 บาทต่อคน
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม 1 ฉบับ
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ/
กรรมการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล 1 ฉบับ • ภูมิภาค
• อาเภอ/ กิ่งอาเภอ
• สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ/กรรมการ
หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล 1 ฉบับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ แผนผัง
• สานักการอนุญาต กรมป่าไม้
แสดงอาณาเขตและรายละเอียดจดสถานที่ตดิ ต่อข้างเคียง
กรณีเป็นนิติบุคคล
1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ สาเนาทะเบียน • สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
อายุใบอนุญาต
บ้าน ฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาโฉนดที่ดนิ หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือ • สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก
ยินยอมให้ใช้สถานที่ สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ สาเนาบัตร และต้องมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
ใบอนุญาต
ประจาตัวของเจ้าของสถานที่ 1 ฉบับ
• กรณีเป็นบริษัทจากัด ให้นาสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
• หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองพร้อมสาเนาบัตร
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐานด้วย
การต่ออายุ
ประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
•
สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
1 ชุด
• บัญชีรายการสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการได้มาโดยถูกต้องตาม ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ๆ
กฎหมาย
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
• คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
กรณีเป็นนิติบุคคล
• ใช้เอกสารเหมือนกับการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
โทร: 02-579-4852, 02-561-4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 02-579-6533
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Website: www.forest.go.th

ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม

สิ่งประดิษฐ์ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
5 วัน

2,000

39 วัน

*กรุงเทพมหานคร

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
•
• คาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่
27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น
ใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามฉบับเดิม
• บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปีที่
ผ่านมา 1 ชุด
• สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบ
ปีที่ผ่านมา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของ
กิจการ/ กรรมการ หรือผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ/
กรรมการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเองพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับ
มอบอานาจ 1 ฉบับ
• คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

2,000
*ภูมิภาค

ยื่นคาขอ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 53
ตรี
• พระราชกฤษฎีกา กาหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. 2530

1
*ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีสิ่งประดิษฐ์

การต่ออายุใบอนุญาต

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

• ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ฉบับละ 2,000 บาทต่อปี
• ค่าใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
1 บาทต่อคน

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: ส่วน
อนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานัก
การอนุญาต กรมป่าไม้
• ภูมิภาค
• อาเภอ/ กิ่งอาเภอ

รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

กรณีเป็นนิติบุคคล
• สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
และต้องมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
• กรณีเป็นบริษัทจากัด ให้นาสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐานด้วย
• สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ๆ
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อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-579-4852, 02-561-4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 02-579-6533
Website: www.forest.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม้แปรรูป

สิ่งประดิษฐ์ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
หลังปี
งบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• ขยายช่องทางในการส่งเอกสารประเภทบัญชีรายการไม้หรือบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ และสมุดบัญชีสถิติการดาเนินงาน ให้สามารถ
ส่งเป็นรูปแบบไฟล์ หรือ CD ได้
• ปัจจุบันทางกรมป่าไม้กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพื่อออกใบรับรองการนาเข้า
ส่งออก และข้ามด่าน ของเลื่อยโซ่ยนต์และไม้ และจะสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อออกใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และ
ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้ ทั้งนี้ จะต้องมี
การทบทวนขั้นตอนการขอใบอนุญาต และหน่วยงานผู้พิจารณาเอกสาร ออกตรวจสถานที่ และออกใบอนุญาต ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคให้มีมาตรฐานเดียวกัน
• การออกใบอนุญาตและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์แทนที่การเขียนในปัจจุบัน
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทาง
กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคล
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น
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เครื่องชั่งตวงวัด

30 นาที

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การแจ้งประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่งตวงวัด*

เครื่องชั่งตวงวัด

ข้อควรทราบ ผู้ใดจะประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าต้องปฏิบัติ ดังนี้:

1. ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักชั่งตวงวัด หรือศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสานักงานสาขาชัง่ ตวงวัด
2. ต้องมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียน หรือจัดตั้งตาม
กฎหมายไทยและมีสานักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
3. ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในสถานทีท่ ี่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสภาพมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย และมีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมที่จะใช้ประกอบธุรกิจนั้น
4. ผู้ใดประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่งตวงวัดโดยไม่มหี นังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

จัดเตรียมแบบแจ้งฯ
และเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ

ยื่นแจ้งการประกอบ
ธุรกิจ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. 2542
• กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสาหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชัง่ ตวงวัด พ.ศ.
2544 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549)

รับหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจ

เอกสารหลักฐาน:
รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
• ยื่นแบบแจ้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
• แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นาเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือ
ด้วยตนเอง
ประกอบด้วยตนเองที่
ให้บริการชั่ง ตามพ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (แบบ ชว.001) 1 ฉบับ
• กรุงเทพมหานคร: สานักชั่งตวงวัด
• ถ้ากรรมการที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ต้องมีตรา
กรมการค้าภายใน กระทรวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประทับของบริษัทฯ/ หจก. ในแบบ ชว.001
พาณิชย์
• ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัด สานักชั่งตวงวัด
• ถ้าผู้ได้รับมอบอานาจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องมีตราประทับของบริษัทฯ/
• ภูมิภาค: ศูนย์ชั่งตวงวัด (4 แห่ง)
กระทรวงพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ในแบบ ชว.001
หรือสานักงานสาขาชั่งตวงวัด (28
• เอกสารยืนยันตัวตน
แห่ง) ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใน
อายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
• กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สาเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 1 ฉบับ
จังหวัดที่สถานประกอบธุรกิจตั้งอยู่
• มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมตั ิ หากกฎกระทรวง
สาเนาทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่น
ฉบับใหม่มีการประกาศใช้ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
• กรณีนิติบุคคล ใช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจ
จะไม่มีการกาหนดอายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ลงนาม พร้อมมีตราประทับของบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจากัด บนสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลดังกล่าว อายุไม่เกิน 1 ปี 1 ฉบับ
การต่ออายุ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแทน พร้อมสาเนา
• ต้องดาเนินการก่อนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1
สิ้นอายุ หากกฎกระทรวงฉบับใหม่มีการประกาศใช้ ต้อง
ฉบับ ติดอากร 10 บาท ใช้ได้ 1 ครั้ง / ติดอากร 30 บาท ใช้ได้ 1 ปี
แจ้งการประกอบธุรกิจ รายปี ก่อน การแจ้งประกอบธุรกิจสิ้นอายุ
*กฎกระทรวงเกีย่ วกับการกาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัด สานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ฉบับใหม่ อาจมีการประกาศใช้ภายในต้นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและการแจ้ง
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประกอบธุรกิจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากในคู่มือฉบับนี้
โทร: 02-547-4354 โทรสาร 02-547-4352 Website: www.cbwmthai.org
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เครื่องชั่งตวงวัด

การแจ้งประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่งตวงวัด*

การต่ออายุใบอนุญาต
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. 2542
• กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสาหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชัง่ ตวงวัด พ.ศ.
2544 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549)

30 นาที

จัดเตรียมแบบแจ้งฯ
และเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ
เอกสารหลักฐาน:
• แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นาเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือ
ให้บริการชั่ง ตามพ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (แบบ ชว.001) 1 ฉบับ
• ถ้ากรรมการที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ต้องมีตรา
ประทับของบริษัทฯ/ หจก. ในแบบ ชว.001
• ถ้าผู้ได้รับมอบอานาจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องมีตราประทับของบริษัทฯ/าง
หุ้นส่วนจากัด ในแบบ ชว.001
• สาเนาใบแจ้งการประกอบธุรกิจจาหน่ายเครื่องชั่งตวงวัดฉบับเดิม 1 ฉบับ
• เอกสารยืนยันตัวตน
• กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สาเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 1 ฉบับ หรือ
สาเนาทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
• กรณีนิติบุคคล ใช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจ
ลงนาม พร้อมมีตราประทับของบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจากัด บนสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลดังกล่าว อายุไม่เกิน 1 ปี 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจให้ลงนามขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแทน พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1
ฉบับ ติดอากร 10 บาท ใช้ได้ 1 ครั้ง / ติดอากร 30 บาท ใช้ได้ 1 ปี

ยื่นแจ้งการประกอบ
ธุรกิจ
• ยื่นแบบแจ้ง พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: สานักชั่ง
ตวงวัด กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
• ภูมิภาค: ศูนย์ชั่งตวงวัด (4
แห่ง) หรือสานักงานสาขาชั่ง
ตวงวัด (28 แห่ง) ที่เป็นเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ในจังหวัดที่
สถานประกอบธุรกิจตั้งอยู่

*กฎกระทรวงเกีย่ วกับการกาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว
ฉบับใหม่ อาจมีการประกาศใช้ภายในต้นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและการแจ้ง
ประกอบธุรกิจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากในคู่มือฉบับนี้
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รับหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจ
รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัด สานักชั่งตวงวัด
กระทรวงพาณิชย์
อายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
• มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมตั ิ หากกฎกระทรวง
ฉบับใหม่มีการประกาศใช้ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
จะไม่มีการกาหนดอายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
สิ้นอายุ หากกฎกระทรวงฉบับใหม่มีการประกาศใช้ ต้อง
แจ้งการประกอบธุรกิจ รายปี ก่อน การแจ้งประกอบธุรกิจสิ้นอายุ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัด สานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร: 02-547-4354 โทรสาร 02-547-4352 Website: www.cbwmthai.org

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เครื่องชั่งตวงวัด

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต (พ.ศ. 2560)
• กาหนดให้มีการแจ้งประกอบธุรกิจ (ขาย) ผ่านระบบ Online
• เพิ่มช่องทางชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• มีการพัฒนาระบบยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจผ่านระบบ Online ได้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาให้การแจ้งการประกอบธุรกิจขายเครือ่ งชั่งตวงวัด สามารถดาเนินการผ่านระบบ Single Portal สาหรับการขอหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับใหม่
• สามารถดาเนินการพร้อมกับขั้นตอนการแจ้งจดทะเบียนตัง้ ธุรกิจ ที่มีการระบุประเภทธุรกิจเรือ่ งการขายเครือ่ งชั่งตวงวัดได้ แต่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศใช้ โดยต้องมีการประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน
• ยกเลิกการยื่นเอกสารประกอบที่แสดงถึงสถานที่ตั้ง เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลตัวบุคคล
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
การปรับปรุงที่อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขกฎหมาย
• ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่าด้วย กาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียนเครือ่ งหมายเฉพาะตัว อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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การผลิตอาหาร

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
การผลิตอาหาร
ข้อควรทราบ
•

• ค่าธรรมเนียม
• กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน – การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ไม่มี
ค่าธรรมเนียม
• กรณีเข้าข่ายโรงงาน – การขอใบอนุญาตผลิตอาหาร ค่าธรรมเนียม
ขึ้นอยู่กับกาลังเครื่องจักร และจานวนคนงาน ดังที่แสดงในตาราง:

สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
< 5 แรงม้า

และ

< 7 คน

ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
> 5 แรงม้า และ/หรือ

> 7 คน

รายละเอียดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร

ขอใบอนุญาตผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน

• มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง
โรงงานผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 12)
• กรณีที่ผู้ประกอบการมีหลายสาขาอยู่ในหลายพื้นที่ ผู้ประกอบการต้องทาการ
ขอใบอนุญาตผลิตอาหารสาหรับทุกสาขาได้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใน
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบมาตรฐาน
ของสถานที่ผลิตในแต่ละแห่งภายในจังหวัดก่อนพิจารณาอนุญาตให้ทาการ
ผลิตอาหาร
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ค่าธรรมเนียม

1. เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถงึ 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 7 คน
แต่ไม่ถึง 20 คน

3,000 บาท

2. เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถงึ 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 20 คน
ขึ้นไป

5,000 บาท

3. เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า

6,000 บาท

4. เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า

7,000 บาท

5. เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า

8,000 บาท

6. เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป

10,000 บาท

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
การผลิตอาหาร

ข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย ดังนี้
1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็ม
พีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธฆี ่าเชือ้ ด้วยความร้อนโดยวิธพี าสเจอไรส์ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ ่านกรรมวิธฆี ่าเชือ้ ด้วยความร้อนโดยวิธพี าสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมดื่มชนิดเหลว
พาสเจอร์ไรส์)
3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มคี วามเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มคี วามเป็นกรดต่าและอาหารปรับกรด)
4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความใน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความใน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522
8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจากข้อ 1-7 ข้างต้น ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239)
พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
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ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร

แบบคาขอ:
กรณีเข้าข่ายโรงงาน:
• คาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) 1 ฉบับ (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ)
กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน:
• คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) 2 ฉบับ (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น)
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
• แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว ต้อง ยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ทางานในประเทศ ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ชุด
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือ
เดินทาง (ถ้ามี) 1 ชุด
• สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจลงนาม 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคล)
• หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 1 ฉบับ (บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์วา่ ไม่ขัด พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขออนุญาต หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน
• สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 1 ฉบับ
• หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ (ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
อาหาร 1 ฉบับ
• หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน) และประทับตราของบริษัทด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจทัว่ ไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับมอบอานาจ 1คน)
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การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ (ต่อ)
• แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานที่ถูกต้องตามมาตราส่วน 1 ฉบับ (สถานที่
ผลิตอยู่ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) ประกอบด้วย
• แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
• แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ กาจัดน้าเสีย
และบ่อบาดาล (ถ้ามี)
• แบบแปลนแผนผังของอาคารสถานที่ผลิตและสถานทีเ่ ก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตรา
ส่วนที่แสดงถึงรูปด้านหน้า ด้านข้าง รูปตัด แปลนพื้นทุกชั้น ตาแหน่งเครื่องจักร
และข้อมูลรายละเอียดการผลิตอื่นๆ
• เอกสารรายละเอียดต่างๆ 1 ชุด (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) เช่น รายการเครื่องมือ
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต ที่มาของน้าใช้ สูตรส่วนปรกอบ ประเภทอาหาร ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริโภค กรรมวิธีการล้างเครื่องจักร วิธีการกาจัดขยะ จานวนคนงาน
• กรณีมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตร่วมกันสาหรับการผลิตอาหารหลาย
ชนิดต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสมเพิม่ เติม 1 ชุด (สถานที่ผลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด)
• กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหารที่บรรจุอยูใ่ นภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า
และชนิดปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods) ต้องมีสาเนา
หลักฐานเพิ่มเติม คือ หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Retort
Supervisor) และหลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา, การฝึกอบรม, ประสบการณ์ของผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน (Process Authority) ) 1 ชุด (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด
ใช้ 2 ชุด)

การผลิตอาหาร

ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ (ต่อ)
• กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหารที่บรรจุอยูใ่ นภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า
และชนิดปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods) ต้องมีสาเนา
หลักฐานเพิ่มเติม คือ หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Retort
Supervisor) และหลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา, การฝึกอบรม, ประสบการณ์ของผู้
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) 1 ชุด (สถานที่ผลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด)
• กรณีเป็นอาหารที่มคี วามเป็นกรดต่า ต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
การศึกษาการกระจายอุณหภูมใิ นเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution)
การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat Penetration) การกาหนด
กระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน ต้องศึกษาภายใต้ปัจจัย เกี่ยวกับสปอร์ของจุลินทรีย์ที่
เป็นเป้าหมายในการกาหนดการฆ่าเชื้อ 1 ชุด (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด)
• ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution) ที่
ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ สถานที่ผลิตก่อนการใช้
งาน หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อการทางาน
ของเครื่องฆ่าเชื้อ เอกสารดังกล่าว ต้องดาเนินการและออกเอกสารโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน (Process Authority) สาหรับเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้
ความดันเพิ่ม (Overpressure retorts) ให้ศึกษาการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่า
เชื้อทุกเครื่อง และทุกบรรจุภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้า (Steam retort)
ไม่จาเป็นต้องศึกษาทุกเครื่อง
• ข. การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทา
การผลิตจริง ได้แก่ เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด แต่
ละขนาดบรรจุ เอกสารดังกล่าวต้องดาเนินการและออกเอกสารโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน (Process Authority)
• ค. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน ต้องศึกษาภายใต้ปัจจัยเกีย่ วกับ
สปอร์ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมายในการกาหนดการฆ่าเชื้อ ได้แก่ คลอสตริเดียม โบทู
ลินั่ม (Clostridium botulinum) หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอื่น ต้องมีหลักฐานทางวิชาการ
ว่ามีค่าการต้านทานความร้อนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าสปอร์ของ คลอสตริเดียม โบทู
ลินั่ม (Clostridium botulinum) (กรณีเอกสารที่เป็นฉบับสาเนาให้ "ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง”)
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การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ (ต่อ)
• กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับกรด ต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 1 ชุด
(สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) ดังนี้
• ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชือ้ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และแต่
ละขนาดบรรจุอย่างเหมาะสม มีการระบุค่าความเป็นกรดด่างสมดุลของผลิตภัณฑ์ ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้นเนื้ออยู่ในของเหลว ต้องระบุช่วงเวลามากสุดและอุณหภูมใิ นการ
เก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้นเนื้อนั้นให้เป็นกรด โดยกาหนดให้ค่าความเป็นกรดด่างสมดุล
ของผลิตภัณฑ์เท่ากับหรือต่ากว่า 4.6 ภายในระยะเวลาที่กาหนดในกรรมวิธีการผลิตที่
กาหนด ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
• ข. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชือ้ ต้องมีการศึกษาภายใต้การควบคุมค่าความเป็นกรด
ด่าง พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารนั้น
จะไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
(กรณีเอกสารที่เป็นฉบับสาเนาให้ "ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง“)
• กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ
สาเนาผลวิเคราะห์น้าดิบ (ถ้ามี) (สถานที่ผลิตต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด)
• กรณีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อนโดยวิธพี าสเจอร์
ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตเพิ่มเติม (สถานที่ผลิตต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)

ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ที่เข้าข่ายโรงงาน / ไม่เข้าข่ายโรงงาน
*กรณีสถานประกอบการ
*กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
60 วัน
20 วัน
ตั
ง
้
อยู
ใ
่
นเขต
ทาการ ต่างจังหวัดและผลิตประเภท
ทาการ
กรุงเทพมหานคร
อาหารที่ยังไม่มอบอานาจให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร

การผลิตอาหาร

ยื่นคาขอ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522

*กรณีเป็นประเภทอาหารที่มอบอานาจให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณา
ระยะเวลาดาเนินการขึ้นอยู่กับคู่มือสาหรับ
ประชาชนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: สานักอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ภูมิภาค
• สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักอาหาร สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี และหมดอายุในวันที่
31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับจากปีที่ได้รับอนุญาต
การต่ออายุ
• การต่ออายุให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะ
ประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาต
จะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต

หมายเหตุ ระยะเวลาพิจารณาใบอนุญาต (วันทาการ) ไม่รวม
ระยะเวลาแก้ไขสถานที่ของผู้ประกอบการที่ยื่นคาขออนุญาตนั้น
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Center : OSSC) ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-7443, 02-590-7320 Website: www.fda.moph.go.th

การผลิตอาหาร

ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร

การต่ออายุใบอนุญาต

เอกสารหลักฐาน ในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร:
• คาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ อ.3) 1 ฉบับ (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผูล้ งนามในแบบคาขอฯ)
• ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ฉบับจริง 1 ฉบับ
• แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว ต้อง ยื่นหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศ ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด 1 ชุด
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 1 ชุด
• สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล วัตถุประสงค์และให้ผู้มีอานาจลงนาม 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคล)
• หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน) และ
ประทับตราของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
• บันทึกคาให้การเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตผลิต 1 ฉบับ กรณีที่ไม่มีสาเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือสาเนาหนังสือรับรอง
ระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายที่ครอบคลุมอาหารที่ผลิตและยังไม่หมดอายุ
• สาเนาเอกสารหนังสือรับรอง หรือสาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 1 ฉบับ กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือสาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ให้
แนบ
• สาเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/ HACCP/ ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือสาเนาหนังสือรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายที่ออกโดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือออกโดยหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ครอบคลุมอาหารที่ผลิตและยังไม่
หมดอายุ หรือ
• สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือของหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นผลการตรวจ
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ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร

การผลิตอาหาร
70 วัน
ทาการ

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522

*เฉพาะกรุงเทพมหานคร กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต และระยะเวลาการ
ดาเนินการขึ้นกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่ลงนามอนุมัติ
การต่ออายุ

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: สานักอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ภูมิภาค
• สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักอาหาร สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี และหมดอายุในวันที่
31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับจากปีที่ได้รับอนุญาต
การต่ออายุ
• การต่ออายุให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะ
ประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาต
จะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต

หมายเหตุ ระยะเวลาพิจารณาใบอนุญาต (วันทาการ) ไม่รวม
ระยะเวลาแก้ไขสถานที่ของผู้ประกอบการที่ยื่นคาขออนุญาตนั้น
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Center : OSSC) ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-7443, 02-590-7320 Website: www.fda.moph.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
การผลิตอาหาร
ภายในปี
งบประมาณ
2560

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่าน
ทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้
• อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่าย
อาหาร โดยยื่นเฉพาะใบคาขอต่ออายุเท่านั้น โดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบ
อื่นๆ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติ
บุคคล
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต เป็นต้น

การปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตที่กาลังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ:
• ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ลงนาม
ข้อตกลงกับกรมการปกครองในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
บุคคลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่ง
หากดาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถยกเลิกการยื่นเอกสาร
ยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
เป็นต้น

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้
บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้รับหน้าที่การออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและลดระยะเวลาในการพิจารณา
อนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
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สถานที่สะสมอาหารหรือสถานที่จาหน่ายอาหาร
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

สถานที่จาหน่ายอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและ
จาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
สถานที่สะสมอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ทีจ่ ัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด
หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

ข้อควรทราบ
ขนาดพื้นที่

เงื่อนไขในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ประเภทใบอนุญาต

ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสม
อาหาร

มากกว่า 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

1. สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง:
 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง
 ตรวจสอบอาคารที่จะใช้ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร

2. ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่ระบุ
3. การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครองประกอบด้วย
4. สภาพสุขลักษณะการประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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สถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509

กรณีสถานประกอบการมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

7 วัน
ทาการ*

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามขนาดพื้นที่ และตามกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ
ผู้ประกอบการต้องชาระค่าธรรมเนียมเป็นประจาทุกปี

จัดเตรียมคาขอ
และเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสารและออกตรวจ
สถานประกอบการ*
เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
ถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารและนัดหมายเพื่อ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการ*

เอกสารหลักฐาน:
• คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร (แบบ
ตามที่หน่วยงานท้องถิน่ กาหนด) จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจ 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล)
• สาเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ ฯลฯ 1 ฉบับ
• หลักฐานการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 1 ฉบับ
• หลักฐานเกี่ยวกับการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1 ฉบับ
• แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละ
หน่วยงานท้องถิน่ มีการกาหนดรายการเอกสารเพิ่มเติม หรือรายละเอียดของแต่ละเอกสาร
แตกต่างกันออกไป ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่
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ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

รับหนังสือ
รับรองการแจ้ง

แจ้งให้ผู้ประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด**
*ขั้นตอนการออกตรวจสถานที่ขนึ้ กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
**บางท้องที่สามารถชาระเป็นแคชเชียร์เช็คได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่นที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
การต่ออายุ
• หนังสือรับรองการแจ้งฯ ไม่มีวัน
หมดอายุ แต่ผู้ประกอบการต้องมา
ชาระค่าธรรมเนียมทุกปีเพื่อดาเนิน
กิจการต่อไป
หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

สถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509

กรณีสถานประกอบการมีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร

30 วัน
ทาการ*

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามขนาดพื้นที่ และตามกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนัน้ ๆ

จัดเตรียมคาขอ
และเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสารและออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

แจ้งให้ผู้ประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด*

เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
ถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารและนัดหมายเพื่อ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการ

*บางท้องที่สามารถชาระเป็นแคชเชียร์เช็คได้

เอกสารหลักฐาน:
• คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิน่ กาหนด) จานวน
1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจ 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• สาเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า
หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ ฯลฯ 1 ฉบับ
• หลักฐานการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 1 ฉบับ
• หลักฐานเกี่ยวกับการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1 ฉบับ
• แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานท้องถิ่นมีการ
กาหนดรายการเอกสารเพิม่ เติม หรือรายละเอียดของแต่ละเอกสารแตกต่างกันออกไป ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบกับ
หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่นที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่
ออกใบอนุญาต
การต่ออายุ
• การต่ออายุต้องดาเนินการก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

สถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

การต่ออายุใบอนุญาต
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509

กรณีสถานประกอบการมีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร

15 วัน
ทาการ

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามขนาดพื้นที่ และตามกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนัน้ ๆ

จัดเตรียมคาขอ
และเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสารและออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
ถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารและนัดหมายเพื่อ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการ

รับใบอนุญาต

แจ้งให้ผู้ประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด*
*บางท้องที่สามารถชาระเป็นแคชเชียร์เช็คได้

เอกสารหลักฐาน:
• คาขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิน่
กาหนด) จานวน 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตสถานที่จาหน่วยอาหารหรือใบอนุญาตสถานทีส่ ะสมอาหารฉบับเดิม
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจ 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย
สัญญาเช่า หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ ฯลฯ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบ
อานาจ) 1 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละ
หน่วยงานท้องถิน่ มีการกาหนดรายการเอกสารเพิ่มเติม หรือรายละเอียดของแต่ละเอกสารแตกต่างกัน
ออกไป ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่นที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่
ออกใบอนุญาต
การต่ออายุ
• การต่ออายุต้องดาเนินการก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ข้อควรทราบ
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เงื่อนไขในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต

• กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มี
จานวน 141 ประเภท (มาตรา 31 ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535)
• ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดประเภท
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางกิจการ หรือทุกกิจการ ให้เป็น
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น (มาตรา 32 ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
• ผู้ประกอบการควรตรวจสอบประเภทกิจการของตนเองว่าเข้าข่ายต้อง
ขออนุญาตประกอบการหรือไม่ โดยสามารถขอใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทีส่ ถานประกอบการของตนเองตั้งอยู่

1. สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง:
 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองว่าสามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการที่จะยื่นขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 ตรวจสอบอาคารที่จะใช้ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ว่าสามารถใช้อาคาร
ดังกล่าวประกอบกิจการตามที่จะยืน่ ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2. สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนาสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาลหรือสถานที่อนื่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบการ
ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบการนั้น จะต้องมีสภาพที่ตั้งตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุราคาญด้วย
3. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง
4. ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปก็ได้
5. การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ประกอบด้วย
6. สภาพสุขลักษณะการประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
7. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ
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กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
30 วัน
ทาการ*

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.
2509
• พ.ร.บ. ควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
• พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

*ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามขนาดพื้นที่และประเภทกิจการ ตามกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ

จัดเตรียมคาขอ
และเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสารและออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

แจ้งให้ผู้ประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด*

เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
ถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารและนัดหมายเพื่อ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการ

*บางท้องที่สามารถชาระเป็นแคชเชียร์เช็คได้

เอกสารหลักฐาน:
• คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิน่ กาหนด) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทดเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจ (กรณีนิติบุคคล) 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า
หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ ฯลฯ 1 ฉบับ
• หลักฐานการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 1 ฉบับ
• หลักฐานเกี่ยวกับการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) 1 ฉบับ
• สาเนาใบอนุญาตอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการตามประเภทกิจการ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานท้องถิ่นมีการกาหนดรายการเอกสารเพิ่มเติม
หรือรายละเอียดของแต่ละเอกสารแตกต่างกันออกไป ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่น (สานักงานเขต
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่
ออกใบอนุญาต
การต่ออายุ
• การต่ออายุต้องดาเนินการก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15 วัน
ทาการ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การต่ออายุใบอนุญาต
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
• พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.
2509
• พ.ร.บ. ควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
• พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

*ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามขนาดพื้นที่และประเภทกิจการ ตามกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ

จัดเตรียมคาขอ
และเอกสาร
หลักฐาน

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสารและออกตรวจ
สถานประกอบการ

ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
ถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารและนัดหมายเพื่อ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการ

แจ้งให้ผู้ประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด*

รับใบอนุญาต

*บางท้องที่สามารถชาระเป็นแคชเชียร์เช็คได้

เอกสารหลักฐาน:
• คาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด) 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับเดิม
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทดเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจ (กรณีนิติบุคคล) 1 ฉบับ
• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย
สัญญาเช่า หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ ฯลฯ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
1 ฉบับ
• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงาน
ท้องถิ่นมีการกาหนดรายการเอกสารเพิ่มเติม หรือรายละเอียดของแต่ละเอกสารแตกต่างกันออกไป ขอให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานท้องถิ่น (สานักงานเขต
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่
ออกใบอนุญาต
การต่ออายุ
• การต่ออายุต้องดาเนินการก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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หน่วยงานท้องถิน่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น*
สถานที่สะสมหรือ
สถานที่จาหน่ายอาหาร

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภายใน
ปีงบประมาณ
2560

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้
• สามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบที่ซ้าซ้อนกันเพียงชุดเดียว กรณีที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตหลายประเภทในคราวเดียว
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต เป็นต้น
• เร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดทาเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ หรือ
ระเบียบปฏิบัติในการขอใบอนุญาตที่เกีย่ วข้อง และเผยแพร่ข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

การดาเนินงานในปัจจุบัน:
• เนื่องจาก พ.ร.บ. การสาธารณสุขได้มีการกระจายอานาจให้
หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอานาจในการออกเทศบัญญัติ
หรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติในการออก
ใบอนุญาต เอกสารหลักฐานประกอบ หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา รวมไปถึงค่าธรรมเนียม ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัตทิ ี่ออกโดย
หน่วยงานท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่

*ข้อมูลในส่วนนี้อา้ งอิงจากกรุงเทพมหานครและเทศบาลนครนนทบุรี
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ยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนปัจจุบัน

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
ต้องจัดเตรียมสถานที่ และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
กาหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 และผ่านการตรวจสถานที่ ฯ แล้ว และเภสัชกรที่
จะเป็นผู้มีหน้าทีป่ ฏิบัติการต้องมาแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ยนื่ คาขอ
เอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคาขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ขย. 1) 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายสี พื้นหลังเรียบ หน้าตรง ใบหน้าชัดเจน ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา ของผู้
ขออนุญาต ขนาด 3x4 เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (อัดด้วยกระดาษโฟโต้ไม่ใช่
ปริ้นท์สีจากเครื่องพิมพ์) ฉบับจริง 3 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ และสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• ผู้ขอรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา)
• ผู้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลให้เป็นผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
• ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล)
• ผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน (กรณีที่ทาหนังสือมอบอานาจให้ทาการแทน)
• ผู้มอบอานาจให้ดาเนินการแทน (กรณีที่ทาหนังสือมอบอานาจให้ทาการแทน)
• ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ฯ หรือ ผู้ให้เช่าสถานที่ฯ (แล้วแต่กรณี)
• ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
กรณีที่ผู้ดาเนินกิจการเป็นบุคคลต่างด้าว ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้แทน 1. สาเนาหนังสือ
เดินทาง (passport) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 2 สาเนาหนังสือขออนุญาตทางานที่
ออกโดยกระทรวงแรงงาน ฯ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต/ ผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) และ ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) ระบุการตรวจโรคต้องห้ามตามประกาศ ฯ ได้แก่ โรค
เรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง และอายุของใบรับรอง
แพทย์ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่มายื่นคาขอ
5. สาเนาเอกสารแสดงหลักทรัพย์ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ

ผู้ประสงค์ยื่นคาขออายุของผู้ขอ
อนุญาต/ ผู้ดาเนินกิจการ ต้องไม่ต่า
กว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องมิใช่
บุคคลต่างด้าว เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
• พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537

6. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ขายยา ได้แก่
1. สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขายยาทีร่ ะบุชอื่ เจ้าบ้าน หรือ ผู้ยื่นขอทะเบียนบ้าน เป็นชื่อผู้
ขออนุญาต หรือ
2. หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ โดยมี 2.1 หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ความ
ยินยอมและผู้ขออนุญาต (ต้องเป็นเครือญาติกัน หรือมีนามสกุลเดียวกัน (ระบุความสัมพันธ์))
2.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ขายยาของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ 2.3 สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ 2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่
หรือ
3. สัญญาเช่า ประกอบด้วย 3.1 สาเนาสัญญาเช่า (ระบุที่อยู่ของ สถานที่ที่ให้เช่าครบถ้วนชัดเจน
ในสัญญา) 3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ขายยาของผู้ให้เช่า 3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ให้เช่า 3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้เช่า
7. คารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ข.ย.14 หน้า 1-3) 1 ชุด ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องมา
แสดงตน และลงนามต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
8. ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
9. หลักฐานแสดงว่าเภสัชกรผู้มีหน้าทีป่ ฏิบตั ิการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการทาง
เภสัชกรรมชุมชนและกฎหมายด้านยา 1 ฉบับ
10. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาต ฯ เป็นนิติบุคคล) 1 ฉบับ ต้องระบุเลข
ที่ตั้งของสถานที่ที่จะขออนุญาตเป็นสานักงานสาขา หรือสานักงานใหญ่ในหนังสือรับรองนิติ
บุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่มายื่นคาขอ ฯ
11. หนังสือแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (ใช้เฉพาะกรณีนิติบุคคล) (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 1 ฉบับ
12. หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทน (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 1 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาต/ ผู้ดาเนินการ ไม่สามารถมายื่นคาขออนุญาตด้วยตนเอง และมอบให้ผู้อื่นทาการแทน
13.รูปถ่าย และแผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต ซึ่งแสดงการสัดส่วนของพื้นที่ 1 ฉบับ
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10 วัน
ทาการ

2,000

ข้อควรทราบ

•
•
•

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนปัจจุบัน

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
• พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537

การขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผู้ประกอบการ
สามารถขายยาแผนปัจจุบัน รวมถึงยาแผนโบราณด้วย
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ในร้านขายยา
ต้องมีเภสัชกรอยู่ประจาตลอดเวลาที่ขายยา

ยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลและเงื่อนไข
ตามที่กาหนด

• ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วยตนเองที่
• กรุงเทพมหานคร: สานักยา สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
• ภูมิภาค
• สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักยา สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
อายุใบอนุญาต
• สูงสุด 1 ปี โดยใบอนุญาตไม่ว่าจะออก ณ
วันใดของปี จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น
การต่ออายุ
• การต่ออายุให้ยื่นคาขอก่อนวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าว
แล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้
อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Center : OSSC) ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-7443, 02-590-7320 Website: www.fda.moph.go.th

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนปัจจุบัน
10 วัน
ทาการ

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
• พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537

2,000

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน:
•
• คาขอต่ออายุใบอนุญาต (ขย. 15)
• ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ง
รับรองว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการ
•
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522)
เรื่อง ระบุโรคที่ต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาต
เกี่ยวกับยา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 อายุไม่
เกิน 3 เดือน จานวน 1 ฉบับ
• ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ง
รับรองว่าผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการมีสุขภาพแข็งแรง
สามารถประกอบวิชาชีพได้ 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผน
ปัจจุบันหรือใบแทน 1 ฉบับ
• เอกสารแสดงว่าผู้ดาเนินกิจการซึ่งเป็นผู้แทน
หรือผู้จัดการนิติบุคคลของนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ฉบับ
• คารับรองตามแบบ ขย. 14 พร้อมเอกสาร
ประกอบ 1 ฉบับ
• ผลการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน 1 ฉบับ
• เอกสารอื่น ๆ (ถ้าจาเป็น)

ยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลและเงื่อนไข
ตามที่กาหนด

ยื่นคาขอ พร้อมหลักฐานทาง
ไปรษณีย์ตามเอกสารที่ อย. ส่งไป
ให้
ภูมิภาค
• สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามที่ อย. ส่งให้ทางไปรษณีย์

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตที่ส่งกลับไป
ทางไปรษณีย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักยา สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
อายุใบอนุญาต
• สูงสุด 1 ปี โดยใบอนุญาตไม่ว่าจะออก ณ
วันใดของปี จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น
การต่ออายุ
• การต่ออายุให้ยื่นคาขอก่อนวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าว
แล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้
อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Center : OSSC) ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-7443, 02-590-7320 Website: www.fda.moph.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ยาแผนปัจจุบัน
ภายในปี
งบประมาณ
2560

หลังจาก
ปีงบประมาณ
2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอใบอนุญาตผลิตอาหารผ่าน
ระบบ Single Portal
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติ
บุคคล
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงิน เช่น โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต เป็นต้น

การปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตที่กาลังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ:
• ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ลงนาม
ข้อตกลงกับกรมการปกครองในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
บุคคลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่ง
หากดาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถยกเลิกการยื่นเอกสาร
ยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
เป็นต้น

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้
บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้รับหน้าที่การออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและลดระยะเวลาในการพิจารณา
อนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
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การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี
การจาหน่ายสินค้า online
ผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการค้าขายสินค้าผ่าน Internet ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนต่อ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ก่อน จึงจะทาการค้าได้

“ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทาตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึง่ อยู่ห่าง
โดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น
สินค้าที่ไม่สามารถขายได้ในธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
1. สินค้าประเภทยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ ตาม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
3. สินค้าประเภทสุรา ตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
4. สินค้าประเภทปุ๋ย ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518

และสินค้าชนิดอื่นๆ ที่กฎหมายห้ามมิให้จาหน่ายนอกสถานที่ทาการของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยสภาพของสินค้าไม่สามารถจาหน่ายด้วยวิธีการ ช่องทางขายตรง
และการตลาดแบบตรง แต่ยังมีสินค้าบางประเภทที่ไม่ควรจาหน่ายในช่องทางขายตรงและตลาดแบบตรง เนื่องจากสามารถนามาสร้างพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปใน
ลักษณะของการระดมเงินทุน หรือการลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ได้ และอาจขัดต่อกฎหมายที่ควบคุมการขายสินค้านั้น ๆ เช่น ทองคาแท่ง ทองคารูปพรรณ
เพชร พลอย สลากกินแบ่งรัฐบาล สุรา บุหรี่ ซิมการ์ดโทรศัพท์ เป็นต้น
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ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

เอกสารหลักฐาน:
• แบบคาขอ ขต. 2 และแบบเอกสารประกอบการพิจารณา คาขอจดทะเบียนตลาดแบบ
ตรง (ขต. 2) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) หรือของผู้ขอ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หรือของผู้ขอ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน ในวัน
ยื่นคาขอจดทะเบียน) และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน ในวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน) จานวน 1 ชุด
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทาง
Internet (internet) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลต่างด้าว) 1
ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/ หนังสือรับรองการทางานของ
คนต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคาร/ สถานที่ตั้ง และหนังสือยินยอมการใช้สถานที่ รวมถึง
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์/ สิทธิของอาคาร/ สถานที่ตั้ง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ
• แผนที่สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่ตงั้ สานักงานแห่งใหญ่
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่เห็นเลขที่ตั้งของอาคารดังกล่าวอย่างชัดเจน โดย
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล รับรองเอกสารดังกล่าวทุกแผ่นให้
ครบถ้วน 1 ชุด
• ตารางรายการสินค้าที่แสดงรายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า 1 ชุด
• ตัวอย่างเอกสารการซื้อ-ขายที่ออกให้แก่ผู้บริโภค 1 ชุด
• เอกสารการรับรองสินค้าและรับรองพฤติกรรมการประกอบธุรกิจซึ่งออกโดยสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรับรองตนเอง 1 ชุด
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การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

เอกสารหลักฐาน (ต่อ)
• เอกสารเกี่ยวกับสินค้า จาแนกตามประเภทสินค้า ให้ยื่นเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีสินค้า
ประเภทอาหาร

(1) ใบอนุญาตนา/ สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7)
(เฉพาะกรณีมีการนา/ สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) จานวน
1 ชุด
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.18) จานวน 1
ชุด
(4) คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
(5) ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
จานวน 1 ชุด
(6) ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ใบ ฆอ.)
(7) ภาพถ่ายและฉลากสินค้า จานวน 1 ชุด
(8) หนังสือสัญญาต่างๆ ที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้า

กรณีสินค้า
ประเภท
เครื่องสาอาง

(1) แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง
ควบคุม (แบบ จ.ค.) จานวน 1 ชุด
(2) ภาพถ่ายและฉลากสินค้า จานวน 1 ชุด
(3) หนังสือสัญญาต่าง ๆ ที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้า

กรณีสินค้า
ประเภทอื่นๆ

หากสินค้านั้นอยู่ในการควบคุมหรือกากับดูแลของหน่วยงาน
ราชการใด ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้แจ้งหรือได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานนั้นจานวน 1 ชุด พร้อมแนบภาพถ่ายและ
ฉลากสินค้า จานวน 1 ชุด และหนังสือสัญญาต่าง ๆ ที่แสดง
แหล่งที่มาของสินค้า เช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย หรือ
หนังสือสัญญาว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น

การจาหน่ายสินค้า online

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545

68 วัน
ทาการ

จัดเตรียมแบบแจ้งฯ
และเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ

ยื่นขอขึน้ ทะเบียน

รับใบจดทะเบียน

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
• ยื่นด้วยตนเองที่สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
• ยื่นทางไปรษณีย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-143-0366 ถึง 67 และ 02-141-3422 สายด่วน 1166
Website: www.ocpb.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี
ธุรกิจขายตรง

สินค้าที่ไม่สามารถขายได้ในธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
1. สินค้าประเภทยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ ตาม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
3. สินค้าประเภทสุรา ตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
4. สินค้าประเภทปุ๋ย ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518
และสินค้าชนิดอื่นๆ ที่กฎหมายห้ามมิให้จาหน่ายนอกสถานที่ทาการของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยสภาพของสินค้าไม่สามารถจาหน่ายด้วยวิธีการ ช่องทางขายตรง และ
การตลาดแบบตรง แต่ยังมีสินค้าบางประเภทที่ไม่ควรจาหน่ายในช่องทางขายตรงและตลาดแบบตรง เนื่องจากสามารถนามาสร้างพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในลักษณะของ
การระดมเงินทุน หรือการลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ได้ และอาจขัดต่อกฎหมายที่ควบคุมการขายสินค้านัน้ ๆ เช่น ทองคาแท่ง ทองคารูปพรรณ เพชร พลอย สลากกิน
แบ่งรัฐบาล สุรา บุหรี่ ซิมการ์ดโทรศัพท์ เป็นต้น
แผนการจ่ายผลตอบแทนในธุรกิจขายตรง ต้องมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1. ต้องไม่กาหนดให้สมาชิกได้รบั รายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนาบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง
2. ต้องกาหนดให้สมาชิกได้รับรายได้หลัก ขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือบริโภคเอง
3. ต้องไม่บังคับให้สมาชิกซื้อสินค้า
4. ต้องไม่ชักจูงให้สมาชิกซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไป อย่างไม่สมเหตุสมผล
5. ต้องแสดงวิธีคิดคานวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง หรือเป็นไปได้จริง อย่างเปิดเผยชัดเจน
6. กาหนดรอบคิดคานวณราย 15 วัน (ขอความร่วมมือ)
134

ธุรกิจขายตรง

ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

เอกสารหลักฐาน:
• แบบคาขอ ขต. 1 และแบบเอกสารประกอบการพิจารณา คาขอจดทะเบียนขายตรง (ขต. 1) 1
ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หรือของผู้ขอ (กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) หรือของผู้ขอ
(กรณีบุคคลธรรมดา) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน ในวันยื่นคา
ขอจดทะเบียน) และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน ในวันยื่นคาขอจดทะเบียน)
จานวน 1 ชุด
• สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลต่างด้าว) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/ หนังสือรับรองการทางานของคนต่าง
ด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน) 1 ฉบับ
• สาเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคาร/ สถานที่ตั้ง และหนังสือยินยอมการใช้สถานที่ รวมถึงหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์/ สิทธิของอาคาร/ สถานที่ตั้ง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ
• แผนที่สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่ตงั้ สานักงานแห่งใหญ่ ทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารที่เห็นเลขที่ตั้งของอาคารดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล รับรองเอกสารดังกล่าวทุกแผ่นให้ครบถ้วน 1 ชุด
• ตัวอย่างใบสมัครสมาชิก ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
• ตัวอย่างสัญญาเข้าร่วมธุรกิจระหว่างผู้จาหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ฉบับจริง 1
ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
• ตัวอย่างบัตรสมาชิก ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
• ตัวอย่างเอกสารการซื้อ-ขายที่ออกให้แก่ผู้บริโภค ฉบับจริง 1 สาเนา 1 ฉบับ
• ตัวอย่างเอกสารการซื้อ-ขายที่ออกให้แก่ผู้จาหน่ายอิสระ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
• คู่มือดาเนินธุรกิจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
• แผนการจ่ายผลตอบแทน ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
• หนังสือรับรองพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ และรับรองสินค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องรับรองพฤติกรรมการประกอบธุรกิจและรับรองสินค้าของตนเอง ตามแบบฟอร์ม
เอกสารที่ สคบ. จัดทาขึ้น
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เอกสารหลักฐาน (ต่อ)
• เอกสารเกี่ยวกับสินค้า จาแนกตามประเภทสินค้า ให้ยื่นเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีสินค้า
ประเภทอาหาร

(1) ใบอนุญาตนา/ สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) (เฉพาะกรณีมีการนา/ สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร)
จานวน 1 ชุด
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.18) จานวน
1 ชุด
(4) คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
(5) ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ
สบ.5) จานวน 1 ชุด
(6) รูปถ่ายสินค้าและฉลากสินค้า จานวน 1 ชุด
(7) หนังสือสัญญาต่างๆ ที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้า 1 ชุด

กรณีสินค้า
ประเภท
เครื่องสาอาง

(1) แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง
ควบคุม (แบบ จ.ค.) จานวน 1 ชุด
(2) ภาพถ่ายและฉลากสินค้า จานวน 1 ชุด
(3) หนังสือสัญญาต่าง ๆ ที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้า

กรณีสินค้า
ประเภทอื่นๆ

หากสินค้านั้นอยู่ในการควบคุมหรือกากับดูแลของหน่วยงาน
ราชการใด ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้แจ้งหรือ
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้นจานวน 1 ชุด พร้อมแนบ
ภาพถ่ายและฉลากสินค้า จานวน 1 ชุด และหนังสือสัญญาต่าง
ๆ ที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้า เช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จาหน่าย หรือหนังสือสัญญาว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น

ธุรกิจขายตรง

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. ขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545

68 วัน
ทาการ

จัดเตรียมแบบแจ้งฯ
และเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ

ยื่นขอขึน้ ทะเบียน

รับใบจดทะเบียน

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
• ยื่นด้วยตนเองที่สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-143-0366 ถึง 67 และ 02-141-3422 สายด่วน 1166
Website: www.ocpb.go.th

เครื่องวิทยุคมนาคม

ใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ
ของเครื่องวิทยุคมนาคม

เครื่องวิทยุคมนาคม
1 วัน
ทาการ

1,000+VAT

1 วัน
ทาการ

กรณีใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• คาขอใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซม/ ทา/ นาเข้า/ นาออก ซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนาคม หรือเครื่องหมายฯ (แบบ คท.1) 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ (กรณีเป็นร้านค้า)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้า
เครื่องวิทยุคมนาคม (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
• แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ใบ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 01 หรือ
ภ.พ. 09) (ถ้ามี) 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจ) โดยให้
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทาการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทา
การมากกว่าครั้งเดียว)

500+VAT
กรณีใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม

ยื่นคาขอ

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
1. ยื่นด้วยตนเองที่สานักงาน
กสทช. หรือ สานักงาน กสทช. เขต
หรือ
2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย
เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ สานักงาน
กสทช. หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
พร้อมแนบสลิปการโอนเงินเป็น
หลักฐาน

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาตและกากับวิทยุ
คมนาคม สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตให้ค้ามีอายุ 1 ปี นับจาก
วันที่ออกใบอนุญาต
• ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมมีอายุ
5 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธินซอย 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-670-8888 ต่อ 7457
Website: http://www.nbtc.go.th

ใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ
ของเครื่องวิทยุคมนาคม

เครื่องวิทยุคมนาคม
1 วัน
ทาการ

1,000+VAT

1 วัน
ทาการ

กรณีใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• คาขอใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซม/ ทา/ นาเข้า/ นาออก ซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนาคม หรือเครื่องหมายฯ (แบบ คท.1) 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซม ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับเดิม 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ (กรณีเป็นร้านค้า)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้า
เครื่องวิทยุคมนาคม (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจ) โดยให้
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทาการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทา
การมากกว่าครั้งเดียว)

500+VAT
กรณีใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม

ยื่นคาขอ

การต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
1. ยื่นด้วยตนเองที่สานักงาน กสทช.
หรือ สานักงาน กสทช. เขต หรือ
2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย
เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ สานักงาน
กสทช. หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
พร้อมแนบสลิปการโอนเงินเป็น
หลักฐาน

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาตและกากับวิทยุ
คมนาคม สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตให้ค้ามีอายุ 1 ปี นับจาก
วันที่ออกใบอนุญาต
• ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมมีอายุ
5 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธินซอย 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-670-8888 ต่อ 7457
Website: http://www.nbtc.go.th

ใบอนุญาตให้จาหน่าย มีไว้เพื่อจาหน่าย หรือรับติดตั้ง ซึ่งเครื่องรับ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

เครื่องรับสัญญาณ
แบบบอกรับเป็นสมาชิก
การอนุญาตให้จาหน่าย คราวละ
15 วัน
ทาการ

5,000+VAT

การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจาหน่ายหรือติดตั้ง คราวละ

1,000+VAT

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• แบบคาขอรับใบอนุญาตให้จาหน่าย มีไว้เพื่อจาหน่าย หรือมีไว้
เพื่อรับติดตั้ง 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ (กรณีเป็นร้านค้า)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) 1 ฉบับ
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
• สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ใบ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 01 หรือ
ภ.พ. 09) (ถ้ามี) 1 ฉบับ
• แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง และ/ หรือ สถานที่เก็บรักษาเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ซึ่งระบุสถานที่ตั้งและเส้นทางการเดินทาง
ไว้อย่างชัดเจน
• สาเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (กรณีเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต เป็นเครื่องวิทยุคมนาคม)
• บัญชีแสดงรายการและจานวนเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
และสถานที่ตั้งหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องรับเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจ) โดยให้
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทาการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทา
การมากกว่าครั้งเดียว)

ยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
ตนเองที่
1. สานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม อาคาร EXIM BANK
ชั้น 20 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ
5190 – 5192 และ 5200 – 5206 หรือ
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (กรณีชาระ
ค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้
นาส่งหลักฐานการชาระมาพร้อมกับ
เอกสาร โดยระบุชื่อนิติบุคคล พร้อมทั้ง
แจ้งชื่อผู้ประสานงานและหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มายังสานักงาน
กสทช.

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย
เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ
สานักงาน กสทช. หรือโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร พร้อมแนบสลิปการ
โอนเงินเป็นหลักฐาน

รับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาตและกากับวิทยุ
คมนาคม สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ อาคาร EXIM BANK ชัน้ 20 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร: 02-271-7600 ต่อ 5190–5192 และ 5200 – 5206
Website: http://www.nbtc.go.th

ใบอนุญาตให้จาหน่าย มีไว้เพื่อจาหน่าย หรือรับติดตั้ง ซึ่งเครื่องรับ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

เครื่องรับสัญญาณ
แบบบอกรับเป็นสมาชิก
การอนุญาตให้จาหน่าย

15 วัน
ทาการ

5,000+VAT

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจาหน่ายหรือติดตั้ง

1,000+VAT

จัดเตรียมคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบ:
• แบบคาขอรับใบอนุญาตให้จาหน่าย มีไว้เพื่อจาหน่าย หรือมีไว้
เพื่อรับติดตั้ง 1 ฉบับ
• ใบอนุญาตให้จาหน่าย มีไว้เพื่อจาหน่าย หรือมีไว้เพื่อรับติดตั้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
• สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ (กรณีเป็นร้านค้า)
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) 1 ฉบับ
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
• แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง และ/ หรือ สถานที่เก็บรักษาเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ซึ่งระบุสถานที่ตั้งและเส้นทางการเดินทาง
ไว้อย่างชัดเจน
• หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจ) โดยให้
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทาการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทา
การมากกว่าครั้งเดียว)

การขอต่ออายุใบอนุญาต

ยื่นคาขอ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
ตนเองที่
1. สานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม อาคาร EXIM BANK
ชั้น 20 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ
5190 – 5192 และ 5200 – 5206 หรือ
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (กรณีชาระ
ค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้
นาส่งหลักฐานการชาระมาพร้อมกับ
เอกสาร โดยระบุชื่อนิติบุคคล พร้อมทั้ง
แจ้งชื่อผู้ประสานงานและหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มายังสานักงาน
กสทช.

ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วยเงิน
สด หรือบัตรเครดิต ณ สานักงาน
กสทช. หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
พร้อมแนบสลิปการโอนเงินเป็น
หลักฐาน

รับใบอนุญาต
รับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สานักการอนุญาตและกากับวิทยุ
คมนาคม สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
อายุใบอนุญาต
• ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุ
• ต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ อาคาร EXIM BANK ชัน้ 20 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร: 02-271-7600 ต่อ 5190–5192 และ 5200 – 5206
Website: http://www.nbtc.go.th

การขออนุญาต
ประกอบกิจการ

การขออนุญาตประกอบกิจการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เครื่องวิทยุคมนาคม

ภายใน
ปี 2560

การปรับปรุงกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการ
• จัดทา MOU กับกรมการปกครอง เพื่อขอตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ขออนุญาต โดยอ้างอิงจากเลขประจาตัวประชาชน
• เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบ
สถานะของผู้ประกอบการ
• เชื่อมโยงข้อมูลกับ NSW ของกรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบ
รายการนาเข้าสินค้าต่าง ๆ

หลังจาก
ปี 2560

การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต
• เพิ่มช่องทางในการชาระเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และบัตร
เครดิต ที่สามารถดาเนินการได้ในปัจจุบัน
การปรับปรุงที่จะดาเนินการในอนาคต และต้องมีการนาเสนอแก้ไขกฎหมาย
• การยื่นคาขอสามารถดาเนินการผ่านทาง Single Portal สาหรับการขอใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกได้
• การขยายอายุของใบอนุญาตเป็น 3 ปี
• การยุบรวมเอกสารหลักฐานประกอบให้เหลือเพียงชุดเดียว ในกรณีที่ผู้ประกอบการ
ต้องการขออนุญาตจาหน่ายอุปกรณ์แบบบอกรับเป็นสมาชิก กรณีที่อุปกรณ์บอกรับเป็น
สมาชิกจัดเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม และให้สามารถยื่นคาขอพร้อมกันได้
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น เมื่อ
ทาการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลแล้วเสร็จ
• ยกเลิกการยื่นเอกสารยืนยันตัวนิติบุคคล เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล
เนื่องจากได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิติ
บุคคลแล้ว
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