
 
ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 

เรื่อง  ประกาศใช�คู�มือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลกะทูน 
............................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  แห�งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558  ได�กําหนดให�หน�วยงานของรัฐที่มีการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือการแจ�งที่
มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให�ต�องขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจ�ง ก�อนจะดําเนินการใด  ซึ่งตามมาตรา  3  ของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558  ต�องจัดทําคู�มือ
สําหรับประชาชน  โดยมีเป5าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน  ลดต�นทุนของประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให�บริการของภาครัฐ  สร�างให�เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช�ดุลพินิจของ
เจ�าหน�าที่  เป9ดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให�ประชาชนทราบ 
  ในการน้ี  เทศบาลตําบลกะทูน  ในฐานะหน�วยงานของรัฐซึ่งมีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558  และเพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการติดต�อของรับบริการ  ซึ่งได�ดําเนินการจัดทําคู�มือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลกะทูนข้ึน  ตาม
กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน (เอกสารแนบท�ายประกาศฉบับน้ี)  เพื่อเผยแพร�ให�ประชาชน
ได�รับทราบหลักเกณฑ@  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ�ามี)   ในการย่ืนคําร�อง  ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และรายการเอกสารหรือหลักฐาน  ที่ผู�ขออนุญาตจะต�องย่ืนมาพร�อมกับคําขอในการมาติดต�อขอรับบริการ 
  ทั้งน้ี  เทศบาลตําบลกะทูน  ได�ดําเนินการป9ดประกาศคู�มือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบล    
กะทูน  ณ  เทศบาลตําบลกะทูน  
 
  จึงประกาศมาให�ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 

 (นายวิรัตน@  ริยาพันธ@) 
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 

 
 
 



 
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน  38  กระบวนงาน 

ท่ี ชื่อคู$มือ/กระบวนงาน ส$วนราชการรับผิดชอบ 
(สํานัก/กอง) 

1 การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ สํานักปลัด/เทศบาลตําบลกะทูน 
2 การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเงินเบี้ยความพิการ สํานักปลัด/เทศบาลตําบลกะทูน 
3 การขอรบัการสงเคราะห@ผู�ปDวยเอดส@ สํานักปลัด/เทศบาลตําบลกะทูน 
4 การรบัชําระภาษีป5าย กองคลงั/เทศบาลตําบลกะทูน 
5 การรบัชําระภาษีบํารงุท�องที ่ กองคลงั/เทศบาลตําบลกะทูน 
6 การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน กองคลงั/เทศบาลตําบลกะทูน 
7 การจดทะเบียนพาณิชย@(ต้ังใหม�)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน 

พาณิชย@ พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจดทะเบียนเปIนบุคคล
ธรรมดา 

กองคลงั/เทศบาลตําบลกะทูน 

8 การจดทะเบียนพาณิชย@(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน 
พาณิชย@ พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจดทะเบียนเปIนบุคคล
ธรรมดา 

กองคลงั/เทศบาลตําบลกะทูน 

9 การจดทะเบียนพาณิชย@(เลิกประกอบพาณิชย@กจิ)ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย@ พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจด
ทะเบียนเปIนบุคคลธรรมดา 

กองคลงั/เทศบาลตําบลกะทูน 

10 การแจ�งขุดดิน กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
11 การแจ�งถมดิน กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
12 การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร�าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ

เคลื่อนย�ายอาคาร 
กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 

13 การขออนุญาตก�อสร�างอาคารตามมาตรา  21 กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
14 การขออนุญาตเคลื่อนย�ายอาคาร กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  มาตรา 21 กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา  22 กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
17 การขอใบรับรองการก�อสร�าง  ดัดแปลง รื้อถอนหรือ

เคลื่อนย�ายอาคาร 
กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 

18 การขอเปลี่ยนผู�ควบคุมงาน   กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
19 การขออนุญาตดัดแปลง  หรือใช�ที่จอดรถที่กลบัรถและ

ทางเข�า-ออกของรถ  เพ่ือการอื่นตามาตรา  34 
กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 

20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช�อาคารตามมาตรา  33 กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
21 การแจ�งก�อสร�างอาคารตามมาตรา  39  ทวิ กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
22 การแจ�งเคลือ่นย�ายอาคารตามมาตรา  39  ทวิ กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
23 การแจ�งดัดแปลงอาคารตามมาตรา  39  ทวิ กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 



ท่ี ชื่อคู$มือ/กระบวนงาน ส$วนราชการรับผิดชอบ 
(สํานัก/กอง) 

24 การแจ�งรื้อถอนอาคารตามมาตรา  39  ทวิ กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 
25 การรบัชําระค�าธรรมเนียมการเกบ็และขนสิ่งปฏิกูลและ

ขยะมูลฝอย 
กองช�าง/เทศบาลตําบลกะทูน 

26 การขอรบับําเหน็จพิเศษของลูกจ�างประจําหรือลูกจ�าง
ช่ัวคราวขององค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

27 การขอรบับํานาญพิเศษของทายาท  (กรณีข�าราชการ/
พนักงานส�วนท�องถ่ินถึงแก�กรรมเน่ืองจากปฏิบัติหน�าที ่

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

28 การขอรบับําเหน็จดํารงชีพของข�าราชการบํานาญส�วน
ท�องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

29 การขอรบับําเหน็จตกทอด  (กรณีข�าราชการ/พนักงาน
ส�วนท�องถ่ินถึงแก�กรรม) 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

30 การขอรบับําเหน็จตกทอด  (กรณีลูกจ�างประจําผู�รบั
บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก�กรรม) 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

31 การขอรบับําเหน็จตกทอดและเงินช�วยพิเศษ  (กรณีผู�รับ
บํานาญส�วนท�องถ่ินถึงแก�กรรม) 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

32 การขอรบับําเหน็จปกติหรอืบําเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ�างประจําขององค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

33 การขอรบับําเหน็จปกติของทายาท  (กรณีลูกจ�างประจํา
ขององค@กรปกครองส�วนท�องถ่ินถึงแก�กรรม) 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

34 การขอรบับําเหน็จพิเศษของทายาท  (กรณีลูกจ�างประจํา
หรือลูกจ�างช่ัวคราวขององค@กรปกครองส�วนท�องถ่ินอันถึง
แก�กรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัติงานในหน�าที)่ 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

35 การขอรบับําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ�างประจําของ
องค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

36 การขอรบับําเหน็จหรือบํานาญปกติของข�าราชการ/
พนักงานส�วนท�องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

37 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รบับํานาญของ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ินผู�รับบํานาญ 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

38 การรบันักเรียนเข�าเรียนระดับก�อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค@กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน 

 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงนิเบี �ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ )นทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น
พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ /ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ    
22/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราชโทรศพัท์  075-

483075  หรือติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายขุององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ
นพ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ ที
จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึ )นไปใน
ปีงบประมาณถดัไปและมีคณุสมบตัิครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเอง
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นที
ตนมีภมิูลําเนาณสํานกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นหรือสถานที
ที

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นกําหนด 



 หลกัเกณฑ์ 
    1.มีสญัชาติไทย 
    2.มีภมิูลําเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ
นตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึ )นไปซึ
งได้ลงทะเบียนและยื
นคาํขอรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องคก์รปกครอง
สว่นท้องถิ
น 
    4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื
นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นได้แก่ผู้ รับบํานาญเบี )ยหวดับํานาญพิเศษหรือเงินอื
นใดในลกัษณะเดยีวกนัผู้สงูอายทีุ
อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นผู้ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์
อย่างอื
นที
รัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นจดัให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื
อการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นพ.ศ. 2548 
ในการยื
นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี )ยยงัชีพ
ผู้สงูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึ
งดงัตอ่ไปนี ) 
       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลที
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลที

ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
 วิธีการ 
     1.ผู้ ที
จะมีสิทธิรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยื
นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นณสถานที
และภายในระยะเวลาที
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นประกาศกําหนดด้วย
ตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้ อื
นดําเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สงูอายทีุ
ได้รับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นในปีงบประมาณที
ผา่นมาให้
ถือวา่เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนี )แล้ว 
     3.กรณีผู้สงูอายทีุ
มีสิทธิได้รับเบี )ยยงัชีพย้ายที
อยู่และยงัประสงค์จะรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นแห่งใหมที่
ตนย้ายไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที
ประสงคจ์ะขอรับเบี )ยยงั
ชีพผู้สงูอายใุน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจยื
นคําขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที
ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื
นคําขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับ
มอบอํานาจ 
 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 



 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอื�นที�ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที�ผู้
ขอรับเงินเบี /ยยงั
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยงั
ชีพผู้สงูอายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยงัชีพ
ผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ

- 1 1 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรอื�นที�ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้ รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี /ยยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคารของผู้ รับ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th   



หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี )ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่
โดย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงนิเบี �ยความพกิาร 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี )ยความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ )นทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยความพิการใหค้นพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ&นพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี )ยความพิการ   
22/05/2558 11:38  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075  หรือ  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี )ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ
น พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี )ย
ความพิการ  ในปีงบประมาณถดัไปณที
ทําการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ
นที
ตนมีภมิูลําเนาหรือสถานที
ที
องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ
นกําหนด 
  



หลกัเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี )ยความพิการต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ) 
 1. มีสญัชาติไทย 
 2. มีภมิูลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นตามทะเบียนบ้าน 
 3.มีบตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึ
งอยู่ในความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื
นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี )ยความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี )ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือ
ผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณี 
ในกรณีที
คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ
งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียื
นคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 
 วิธีการ 
    1. คนพิการที
จะมีสิทธิรับเงินเบี )ยความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียื
นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ
นณสถานที
และภายในระยะเวลาที
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นประกาศกําหนด 
    2.กรณีคนพิการที
ได้รับเงินเบี )ยความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นในปีงบประมาณที
ผา่นมาให้ถือ
วา่เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเบี )ยความพิการตามระเบียบนี )แล้ว 
    3. กรณีคนพิการที
มีสิทธิได้รับเบี )ยความพิการได้ย้ายที
อยู่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงินเบี )ยความพิการ
ต้องไปแจ้งตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นแห่งใหมที่
ตนย้ายไป 

13.ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที
ประสงคจ์ะขอรับเบี )ย
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจยื
นคําขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที
ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องค์การบริหาร
สว่นตําบล
.....(ระบ)ุ / เมือง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

พทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื
นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องค์การบริหาร
สว่นตําบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
14.งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวัคน
พิการตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมการ
คณุภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

 
 

- 1 1 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา 
(กรณีที�ผู้ขอรับ
เงินเบี /ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอื�นที�ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้ดแูลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้
อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณียื�นคํา
ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผู้ดแูลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้
อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณีที�คน
พิการเป็นผู้ เยาว์

- 1 1 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ซึ�งมีผู้แทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์
หรือผู้อนบุาล
แล้วแตก่รณีการ
ยื�นคําขอแทน
ต้องแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผู้แทนดงักลา่ว) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 
 

16.ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th   
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

  
 



 
 
 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี )ยความพิการ 

- 
 

19.หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่
โดย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื&อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นพ.ศ. 
2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22/05/2558 
16:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  สํานกัปลดั เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื
อการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ
น
พ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที
มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงคจ์ะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ยื
นคําขอตอ่ผู้บริหารท้องถิ
นที
ตนมีผู้ ลําเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดินทางมายื
นคําขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้อปุการะมาดําเนินการก็ได้ 

 
 



 
หลกัเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ) 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉยัแล้ว 
2. มีภมิูลําเนาอยู่ในเขตพื )นที
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
น 
3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิ )งหรือขาดผู้อปุการะเลี )ยงดหูรือไมส่ามารถประกอบอาชีพ
เลี )ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที
ได้รับความเดือดร้อนกวา่หรือผู้ที
มีปัญหา
ซํ )าซ้อนหรือผู้ที
อยู่อาศยัอยู่ในพื )นที
ห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณา
ก่อน 
 วิธีการ 
    1. ผู้ ป่วยเอดส์ยื
นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นณที
ทําการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ
นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อปุการะมาดําเนินการก็ได้ 
    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัิวา่สมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไมโ่ดยพิจารณา
จากความเดือดร้อนเป็นผู้ที
มีปัญหาซํ )าซ้อนหรือเป็นผู้ที
อยูอ่าศยัอยู่ในพื )นที
ห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึง
บริการของรัฐ 
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที
ได้รับเบี )ยยงัชีพย้ายที
อยู่ถือวา่ขาดคณุสมบตัิตามนยัแหง่ระเบียบต้องไปยื
นความ
ประสงค์ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นแห่งใหมที่
ตนย้ายไปเพื
อพิจารณาใหม ่

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที
ประสงคจ์ะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อํานาจยื
นคําขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที
ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 
การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู่และ

15 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาที (ระบุ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

คณุสมบตั ิ
 

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัิของผู้ที

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนันบัจาก
ได้รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัทําทะเบียนประวตัพิร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื
อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนันบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตั ิ
 

7 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนันบัแต่
วนัที
ยื
นคําขอ 
(ระบรุะยะเวลาที

ให้บริการจริง) 
2. ผู้ รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ
น 
3. กรณีมี
ข้อขดัข้องเกี
ยวกบั
การพิจารณา
ได้แก่สภาพความ
เป็นอยูค่ณุสมบตัิ
หรือข้อจํากดัด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตขุดัข้อง
ที
ไมส่ามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไมเ่กิน
ระยะเวลาที

กําหนด) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วนั 
 



 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอื�นที�ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา 
(กรณีที�ผู้ขอรับ
เงินเบี /ยยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)  
 
 

- 1 0 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอื�นที�ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 
(กรณีที�ผู้ขอรับ
เงินเบี /ยยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคารของผู้ รับ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 
 



16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th   
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 

2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการคลงัท้องถิ
น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075    โทรสาร  075-355246 
องค์การบริหารส่วนตําบล.....(ระบชืุ&อ)  
เมืองพทัยา 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 
 
 
 
 

 



12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ
นมีหน้าที
ในการรับชําระภาษี
ป้ายแสดงชื
อยี
ห้อหรือเครื
องหมายที
ใช้เพื
อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื
นหรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอื
นเพื
อหารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขดงันี ) 
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
น (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขั )นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื
อยื
นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื
นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณีที
เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที
กําหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงิน
เพิ
ม 
7. กรณีที
ผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถิ
นได้ภายใน 30 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งการประเมินเพื
อให้ผู้บริหารท้องถิ
นชี )ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วนันบัแตว่นัที
ได้รับอทุธรณ์ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ
มเติมได้ใน
ขณะนั )นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมหากผู้ ยื
นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมภายในระยะเวลาที

กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั )นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเหน็วา่มีความครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื
นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพื
อให้พนกังานเจ้าหน้าที


1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั (ภายในเดือน
มีนาคมของทกุปี) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบความครบถ้วน
ถกูต้องของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที
พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที
ยื
นแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วนั
จะต้องชําระเงิน
เพิ
มตามอตัราที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กฎหมายกําหนด) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรที�ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง
สถานที�ตั /งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี�ยวกบัป้ายวนั
เดือนปีที�ติดตั /ง
หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล (กรณีนิติ
บคุคล) พร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 
 
 
 
 
 
 
 



16. ค่าธรรมเนียม 
1. ภาษีป้าย  ประเภทที&  1  ที&มีขอ้ความอกัษรไทย  อตัราภาษี 3 บาท/500 ตร.ซม. 
2. ภาษีป้าย  ประเภทที&  2  ขอ้ความป้ายที&มีอกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพและเครื&องหมายอื&น  อตัรา
ภาษี  20 บาท/500 ตร.ซม. 
3. ภาษีป้าย  ประเภทที 3  ขอ้ความป้ายที&มี (ก) ไม่มีอกัษรไทย  ไม่ว่าจะภาพหรือเครื&องหมายใด ๆ หรือไม่ (ข) มี
อกัษรไทยบางส่วนหรือทั�งหมดอยู่ใตห้รือตํ&ากว่าอกัษรต่างประเทศอตัราภาษี  40 บาท/ตร.ซม. 
ป้ายตามประเภท1,2,หรือ 3  เมื&อคํานวณพื�นที&ของป้ายแลว้ถา้มีอตัราที&ตอ้งเสียภาษีตํ&ากว่าป้าย 200 บาท ใหเ้สียภาษี
ป้ายละ 200 บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th   
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื
อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื
นอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที� 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงท้องที
 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการปกครองท้องที
 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุอ้งที&พ.ศ.2508 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องที
 21/07/2558 18:17  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-

483075 โทรสาร  075-355246/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (-) 

  

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัติภาษีบํารุงท้องที
พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นมีหน้าที
ในการรับชําระภาษี
บํารุงท้องที
โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขั )นตอนดงันี ) 
 1. การติดตอ่ขอชําระภาษีบํารุงท้องที
 
 1.1 การยื
นแบบแสดงรายการที
ดินกรณีผู้ที
เป็นเจ้าของที
ดินในวนัที
 1 มกราคมของปีที
มีการตีราคาปานกลางที
ดนิ 
 (1) ผู้ มีหน้าที
เสียภาษีหรือเจ้าของที
ดินยื
นแบบแสดงรายการที
ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานที
ต้องใช้ตอ่เจ้า
พนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที
มีการประเมินราคาปานกลางของที
ดิน 



 (2) เจ้าพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที
เสียภาษีหรือ
เจ้าของที
ดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
 (3) ผู้ มีหน้าที
เสียภาษีหรือเจ้าของที
ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปีเว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งการประเมิน 
 1.2 การยื
นแบบแสดงรายการที
ดินกรณีเป็นเจ้าของที
ดนิรายใหมห่รือจํานวนเนื )อที
ดินเดิมเปลี
ยนแปลงไป 
 (1) เจ้าของที
ดินยื
นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแตก่รณีพร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วนันบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปลี
ยนแปลง 
 (2) เมื
อเจ้าหน้าที
ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที
ดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเท่าใด 
 1.3 การยื
นแบบแสดงรายการที
ดินกรณีเปลี
ยนแปลงการใช้ที
ดินอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปลี
ยนแปลงไปหรือมี
เหตอุย่างอื
นทําให้อตัราภาษีบํารุงท้องที
เปลี
ยนแปลงไป 
 (1) เจ้าของที
ดินยื
นคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วนันบั
แตว่นัที
มีการเปลี
ยนแปลงการใช้ที
ดิน 
 (2) เมื
อเจ้าหน้าที
ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที
ดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเท่าใด 
 (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที
ในปีถดัไปจากปีที
มีการประเมินราคาปานกลางของที
ดนิให้ผู้ รับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
 2. กรณีเจ้าของที
ดนิไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราคาปานกลางที
ดินหรือเมื
อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที
แล้วเห็น
วา่การประเมินนั )นไมถ่กูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัได้โดยยื
นอทุธรณ์ผา่นเจ้าพนกังานประเมิน
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
ประกาศราคาปานกลางที
ดินหรือวนัที
ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 
  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ
มเติมได้ใน
ขณะนั )นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมหากผู้ ยื
นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมได้ภายในระยะเวลาที

กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั )นเรียบร้อยแล้ว 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเหน็วา่มีความครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 



13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื
นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื
อให้
พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั - (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบลทกุแห่ง
และเมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที
พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

30 วนั - (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบลทกุแห่ง
และเมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

 
 



15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธิ=ที�ดนิ
เช่นโฉนดที�ดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระคา่ภาษี
บํารุงท้องที�ของปี
ก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

อตัราค่าภาษีบํารุงทอ้งที& 
กรณีสวน 

1. ไม่เกิน 500 เมตร  ไร่ละ  60 บาท 
2. เกิน 500 เมตร   แต่ไม่เกิน 1  กิโลเมตร  ไร่ละ  20  บาท 
3. เกิน 1  กิโลเมตร  แต่ไม่เกิน 2  กิโลเมตร  ไร่ละ  15 บาท 
4. 2 กิโลเมตร ขึ�นไป  ไร่ละ  8  บาท 

กรณี นา 
1. นาทํา  ไร่ละ  4  บาท 
2. นาไม่ทํา  ไร่ละ  8  บาท 

กรณีที�ดินว่างเปล่า        ไร่ละ  120  บาท 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู   อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ  (กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075 
หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th) 



 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันที�พมิพ์ 10/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีโรงเรือนและที�ดิน 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู   อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที
ดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการคลงัท้องถิ
น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและที&ดินพ.ศ. 2475 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและที
ดิน 25/05/2558 
16:24  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075  โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที
ดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นมีหน้าที
ในการรับชําระ
ภาษีโรงเรือนและที
ดินจากทรัพย์สินที
เป็นโรงเรือนหรือสิ
งปลกูสร้างอย่างอื
นๆและที
ดนิที
ใช้ตอ่เนื
องกบัโรงเรือนหรือ
สิ
งปลกูสร้างอย่างอื
นนั )นโดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขดงันี ) 
 



 
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
น (เทศบาล/องค์การบริหารสว่นตําบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขั )นตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื
อยื
นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื
นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินกรณีที
เจ้าของทรัพย์สินชําระ
ภาษีเกินเวลาที
กําหนดจะต้องชําระเงินเพิ
มตามอตัราที
กฎหมายกําหนด 
7. กรณีที
ผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถิ
นได้ภายใน 15 
วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ
นชี )ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที

เจ้าของทรัพย์สินยื
นอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ
มเติมได้ใน
ขณะนั )นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมหากผู้ ยื
นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมได้ภายในระยะเวลาที

กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั )นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเหน็วา่มีความครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื
นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื
อให้พนกังาน
เจ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนันบัแต่
ผู้ รับบริการมายื
น
คําขอ 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที
พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

30 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที
ยื
นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องค์การ
บริหารสว่นตําบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ

- 1 1 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรอื�นที�ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธิ=

โรงเรือนและที�ดนิ
พร้อมสําเนาเช่น
โฉนดที�ดิน
ใบอนญุาตปลกู
สร้างหนงัสือ
สญัญาซื /อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ�ม
หรือใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ�งแวดล้อม
สญัญาเช่า
อาคาร 

- 1 1 ชดุ - 

5) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลและงบ
แสดงฐานะ

- 1 1 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การเงิน (กรณีนิติ
บคุคล) พร้อม
สําเนา 

6) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 
16. ค่าธรรมเนียม 

ผูรั้บประเมินจะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ  12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075 

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื
อเสียภาษีโรงเรือนและที
ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที
ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
 
 
 
 
 
 



19.หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั �งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู   อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั )งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 83 (พ.ศ. 2515)  เรื&องกําหนดพาณิชยกิจที&ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 93 (พ.ศ. 2520) เรื&องกําหนดพาณิชยกิจที&ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที& 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องแต่งตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที&และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที& 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องการตั�งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที&และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที& 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที& 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื&องกําหนดแบบพิมพ์เพื&อใช้ในการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
9) คําสั&งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที& 1/2553  เรื&องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื&องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ท้องถิ
น  

8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
 
 



9.ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01  
11. ช่องทางการให้บริการ 

  

1) สถานที�ให้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075  โทรสาร 075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื
นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนันบัตั )งแตว่นัเริ
มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อื
นยื
นจดทะเบียนแทน
ก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื
อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที
หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตขุั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที

ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทั )งนี )ในกรณีที
คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที
จะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลกัฐานที
ต้องยื
นเพิ
มเติมโดยผู้ยื
นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเชน่นั )นจะถือวา่ผู้ ยื
นคําขอละทิ )งคําขอโดยเจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอหรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทึกดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 
 
 
 



13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
การเงินรับชําระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าที
บนัทึก
ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม
ใบสําคญัการจดทะเบียน/
หนงัสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื
นคํา
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง) 

 



15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
(แบบทพ.) 

กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที�ตั /งสํานกังาน
แห่งใหญ่โดยให้เจ้าของ
ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ=

ลงนามและให้มีพยานลง
ชื�อรับรองอย่างน้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียนบ้านที�
แสดงให้เหน็วา่ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สําเนาสญัญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่าหรือเอกสารสิทธิ=อย่าง
อื�นที�ผู้ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ=เป็นผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) 

แผนที�แสดงสถานที�ซึ�งใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที�สําคญับริเวณ
ใกล้เคียงโดยสงัเขปพร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 
สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ รับมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

7) 

สําเนาหนงัสืออนญุาต
หรือหนงัสือรับรองให้เป็น
ผู้ จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดงักลา่วจาก
เจ้าของลิขสิทธิ=ของสินค้า
ที�ขายหรือให้เช่าหรือ
สําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือ
หลกัฐานการซื /อขายจาก
ตา่งประเทศพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผน่ซีดีแถบ
บนัทึกวีดิทศัน์
แผน่วีดิทศัน์ดีวีดี
หรือแผน่วีดีทศัน์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที�เกี�ยวกบั
การบนัเทิง) 

8) 

หนงัสือชี /แจงข้อเทจ็จริง
ของแหลง่ที�มาของเงินทนุ
และหลกัฐานแสดง
จํานวนเงินทนุหรืออาจมา
พบเจ้าหน้าที�เพื�อทํา
บนัทึกถ้อยคําเกี�ยวกบั
ข้อเท็จจริงของแหลง่ที�มา
ของเงินทนุพร้อมแสดง
หลกัฐานแสดงจํานวน
เงินทนุก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอญัมณี
หรือเครื�องประดบั
ซึ�งประดบัด้วยอญั
มณี) 

1. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ – 
 



 
2. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  
หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธรุกิจกรมพฒันาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

 
4. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  
 

 
 

 
 
 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี�ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี
ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 83 (พ.ศ. 2515)  เรื&องกําหนดพาณิชยกิจที&ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 93 (พ.ศ. 2520) เรื&องกําหนดพาณิชยกิจที&ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที& 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องแต่งตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที&และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที& 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องการตั�งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที&และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที& 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที& 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื&องกําหนดแบบพิมพ์เพื&อใช้ในการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
8) คําสั&งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที& 1/2553  เรื&องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื&องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
10) คําสั&งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที& 1/2554 เรื&องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0  นาที 
 
 



9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05  
11.ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-

483075    โทรสาร  075-355246 
(ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ - 

  

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี
ยนแปลงรายการใดๆที
ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื
นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี
ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วนันบัตั )งแตว่นัที
ได้มีการเปลี
ยนแปลงรายการนั )นๆ  (มาตรา 
13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อื
นยื
นจดทะเบียนแทน
ก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื
อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที
หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที

ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทั )งนี )ในกรณีที
คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที
จะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลกัฐานที
ต้องยื
นเพิ
มเติมโดยผู้ยื
นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเชน่นั )นจะถือวา่ผู้ ยื
นคําขอละทิ )งคําขอโดยเจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอหรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทึกดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 



13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
การเงินรับชําระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที
บนัทึกข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื
นคํา
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
ประจําตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
บทพ.) 

กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ต้นฉบบั) 
หนงัสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที�ตั /ง
สํานกังานแหง่
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ=ลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื�อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียน
บ้านที�แสดงให้
เห็นวา่ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สญัญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิ=

อย่างอื�นที�ผู้ เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ=เป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

4) 

แผนที�แสดง
สถานที�ซึ�งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที�
สําคญับริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสงัเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาถกูต้อง 

7) 
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบบั
จริง) 

กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม (ครั�งละ) 
ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธรุกิจกรมพฒันาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 
 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 



19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื&องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื&องกําหนดแบบพิมพ์เพื&อใช้ในการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องแต่งตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที&และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที& 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องการตั�งสํานกังานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตั�งพนกังานเจ้าหนา้ที&และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที& 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที& 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
6) คําสั&งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที& 1/2553  เรื&องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) คําสั&งสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ที& 1/2554 เรื&องหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 83 (พ.ศ. 2515)  เรื&องกําหนดพาณิชยกิจที&ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่า

ดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที& 93 (พ.ศ. 2520) เรื&องกําหนดพาณิชยกิจที&ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื&องใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที& 11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 



9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  
11. ช่องทางการให้บริการ  

  
1) สถานที�ให้บริการ กองคลงั  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-

483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั )งหมดจะโดยเหตใุดก็ตามเชน่
ขาดทนุไมป่ระสงคจ์ะประกอบการค้าตอ่ไปเจ้าของสถานที
เรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นสว่น
บริษัทให้ยื
นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอ่พนกังานเจ้าหน้าที
ภายในกําหนด 30 วนันบัตั )งแตว่นัเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถยื
นคาํขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสญู
เป็นต้นให้ผู้ ที
มีสว่นได้เสียตามกฎหมายเชน่สามีภริยาบิดามารดาหรือบตุรยื
นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั )นได้โดยให้ผู้มีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื
อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานการที
ผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมายื
นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบตัร
คําสั
งศาลเป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื
นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อื
น
ยื
นแทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ
งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือชื
อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าที
หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตขุั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที

ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วทั )งนี )ในกรณีที
คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที
จะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร



หรือเอกสารหลกัฐานที
ต้องยื
นเพิ
มเติมโดยผู้ยื
นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเชน่นั )นจะถือวา่ผู้ ยื
นคําขอละทิ )งคําขอโดยเจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอหรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทึกดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยื
นคําขอหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
การเงินรับชําระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที
บนัทึกข้อมลูเข้า
ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั
การจดทะเบียน/หนงัสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื
นคํา
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
 
 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
ประจําตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที�
ยื�นคําขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบทพ.) 

กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบบัจริง) 

กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบบั - 

3) 

สําเนาใบมรณบตัรของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
(กรณีถึงแก่กรรม) โดย
ให้ทายาทที�ยื�นคําขอ
เป็นผู้ลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

สําเนาหลกัฐานแสดง
ความเป็นทายาทของผู้
ลงชื�อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ�งถึงแก่
กรรมพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 
หนงัสือมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ รับ
มอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั�งละ) 
ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  074-377300  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่กองทะเบียนธรุกิจกรมพฒันาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 



18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งขดุดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5.กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10.ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งขดุดนิ 21/05/2558 13:55  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช
โทรศพัท์  075-483075  โทรสาร  750-377301  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 

12.หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดินที
ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องมีองค์ประกอบที
ครบถ้วนดงันี ) 
         1.1การดําเนินการขดุดนินั )นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที
ที
พระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิใช้
บงัคบัได้แก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 



              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั )งขึ )นซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษา 
              5) บริเวณที
มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องที
ซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิ (ใช้กบักรณี
องค์การบริหารสว่นท้องถิ
นซึ
งไมอ่ยู่ในเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญัตกิารขดุดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทําการขดุดินโดยมีความลกึจากระดบัพื )นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื )นที
ปากบ่อดนิเกินหนึ
งหมื
นตารางเมตรหรือมีความ
ลกึหรือพื )นที
ตามที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องไมเ่ป็นการ
กระทําที
ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตกิารขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดิน 
เจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นกําหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 
วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั
นบัแตว่นัที
มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ
นมีอํานาจออกคําสั
งให้การแจ้งเป็นอนัสิ )นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที
กําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถิ
นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งที
ถกูต้อง 
13.ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื
นเอกสารแจ้งการขดุ
ดินตามที
กําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถิ
นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขดุดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

5 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขดุดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขดุดิน) 



ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 
 

14.งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณที�
ประสงค์จะดําเนินการ
ขดุดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขตที�ดิน
และที�ดินบริเวณ
ข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดที�ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของที�ดนิลงนาม
รับรองสําเนาทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขอ
อนญุาต
ไมใ่ช่เจ้าของ
ที�ดินต้องมี
หนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที�ดนิ



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ให้ก่อสร้าง
อาคารใน
ที�ดิน) 

5) 
หนงัสือมอบอํานาจ
กรณีให้บคุคลอื�นยื�น
แจ้งการขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของที�ดนิกรณีที�ดนิ
บคุคลอื�น 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รายการคํานวณ 
(วิศวกรผู้ออกแบบและ
คํานวณการขดุดนิที�มี
ความลกึจากระดบั
พื /นดินเกิน๓เมตรหรือ
พื /นที�ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตารางเมตรต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุสาขา
วิศวกรรมโยธาไมต่ํ�า
กวา่ระดบัสามญัวิศวกร
กรณีการขดุดนิที�มีความ
ลกึเกินสงู 20 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบและ
คํานวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุสาขาวิศวกรรม
โยธาระดบัวฒิุวิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 
รายละเอียดการตดิตั /ง
อปุกรณ์สําหรับวดัการ
เคลื�อนตวัของดิน 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุ
ดินลกึเกิน 
20 เมตร) 

9) 

ชื�อผู้ควบคมุงาน (กรณี
การขดุดินลกึเกิน 3 
เมตรหรือมีพื /นที�ปากบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความลกึหรือ
มีพื /นที�ตามที�เจ้า
พนกังานท้องถิ�น
ประกาศกําหนดผู้
ควบคมุงานต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุสาขา
วิศวกรรมโยธา) 

 

- 1 0 ชดุ - 

 
16.ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ – 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th   
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

  
  



  

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
 
19.หมายเหตุ 
- 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งถมดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ

ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดินที
ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องมีองค์ประกอบที
ครบถ้วนดงันี ) 
         1.1  การดําเนินการถมดินนั )นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที
ที
พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินใช้
บงัคบัได้แก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 



              3) เมืองพทัยา 
              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั )งขึ )นซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษา 
              5) บริเวณที
มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องที
ซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิ (ใช้กบักรณี
องค์การบริหารสว่นท้องถิ
นซึ
งไมอ่ยู่ในเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการถมดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัตกิารขดุดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทําการถมดินโดยมีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัที
ดนิตา่งเจ้าของที
อยู่ข้างเคยีงและมีพื )นที
เกิน 2,000 ตาราง
เมตรหรือมีพื )นที
เกินกวา่ที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นประกาศกําหนดซึ
งการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องไม่
เป็นการขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดนิ 
เจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นกําหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7
วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั
นบัแตว่นัที
มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ
นมีอํานาจออกคําสั
งให้การแจ้งเป็นอนัสิ )นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที
กําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถิ
นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งที
ถกูต้อง 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื
นเอกสารแจ้งการถม
ดินตามที
กําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถิ
นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั - (องค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ
นในพื )นที

ที
จะดําเนินการ
ถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

5 วนั - (องค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ
นในพื )นที

ที
จะดําเนินการ
ถมดิน) 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

1 วนั - (องค์กร
ปกครองสว่น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 รับใบรับแจ้ง 
 

ท้องถิ
นในพื )นที

ที
จะดําเนินการ
ถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณที�
ประสงค์จะดําเนินการ
ถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขตที�ดิน
และที�ดินบริเวณ
ข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดที�ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของที�ดนิลงนาม

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขอ
อนญุาต
ไมใ่ช่เจ้าของ
ที�ดินต้องมี



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนาทกุหน้า หนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที�ดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารใน
ที�ดิน) 

5) 
หนงัสือมอบอํานาจ
กรณีให้บคุคลอื�นยื�น
แจ้งการถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของที�ดนิกรณีที�ดนิ
บคุคลอื�น 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รายการคํานวณ (กรณี
การถมดินที�มีพื /นที�ของ
เนินดินติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 2,000 
ตารางเมตรและมีความ
สงูของเนินดินตั /งแต ่2 
เมตรขึ /นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุสาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํ�ากวา่ระดบั
สามญัวิศวกรกรณีพื /นที�
เกิน 2,000 ตารางเมตร
และมีความสงูของเนิน
ดินเกิน 5 เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณ

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุสาขาวิศวกรรม
โยธาระดบัวฒิุวิศวกร) 

8) 

ชื�อผู้ควบคมุงาน (กรณี
การถมดินที�มีพื /นที�ของ
เนินดินติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 2,000 
ตารางเมตรและมีความ
สงูของเนินดินตั /งแต ่2 
เมตรขึ /นไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุสาขา
วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชดุ - 

9) 
ชื�อและที�อยู่ของผู้แจ้ง
การถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
  
  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  



ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื �อถอนหรือเคลื�อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรื )อถอนหรือเคลื
อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ

ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุ
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรื )อถอน
หรือเคลื
อนย้ายอาคาร 21/05/2558 17:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-

483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 
 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงหรือเคลื
อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรื )อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)
ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในใบอนญุาตถ้าผู้ได้รับใบอนญุาตประสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องยื
น
คําขอก่อนใบอนญุาตสิ )นอายแุละเมื
อได้ยื
นคําขอดงักลา่วแล้วให้ดําเนินการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะ
สั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตนั )น 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาต
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอตอ่
อายใุบอนญุาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอตอ่
อายใุบอนญุาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขั )นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอตอ่
อายใุบอนญุาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
 



 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตก่อสร้าง
อาคารดดัแปลงอาคาร
รื /อถอนอาคาร
เคลื�อนย้ายอาคาร
ดดัแปลงหรือใช้ที�จอด
รถที�กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถเพื�อ
การยื�น (แบบข. 5) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สําเนาใบอนญุาต
ก่อสร้างดดัแปลงรื /อ
ถอนหรือเคลื�อนย้าย
อาคารแล้วแตก่รณี 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคมุ
งาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

4) 

หนงัสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคมุ
งาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
  
  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  



 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 
2522  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
21/05/2558 14:43  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนู  จงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 
 

 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นโดยเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั
นบัแตว่นัที
ได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ )นกําหนดเวลาหรือตามที
ได้ขยายเวลา
ไว้นั )นแล้วแตก่รณี 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นคําขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดินตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวข้องเช่นประกาศ

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขอ
อนญุาตก่อสร้าง

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคาร  (แบบข. 
1) 

2) 

โฉนดที�ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของที�ดนิลง
นามรับรอง
สําเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที�ดนิต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที�ดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที�ดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที�ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ที�ดินและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเงื�อนไข
และแผนผงัที�ดนิ
แนบท้าย (กรณี

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรม) 

4) 

กรณีที�มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

5) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล
ผู้ รับมอบอํานาจ
เจ้าของที�ดนิ 
(กรณีเจ้าของ
ที�ดินเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

6) 

หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตที�ดิน
ตา่งเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที�ดิน) 

 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีที�
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีที�เป็น
อาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

9) แผนผงับริเวณ - 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที�มี
ลายมือชื�อพร้อม
กบัเขียนชื�อตวั
บรรจงและ
คณุวฒิุที�อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 10 
(พ.ศ.2528) 

ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

10) 

รายการคํานวณ
โครงสร้างแผน่
ปกระบชืุ�อ
เจ้าของอาคารชื�อ
อาคารสถานที�
ก่อสร้างชื�อ
คณุวฒิุที�อยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้อมลงนามทกุ
แผน่ (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที�ก่อสร้าง
ด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทที�ตั /งอยู่
ในบริเวณที�ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั�นสะเทือน
จากแผน่ดนิไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ /าหนกัความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื /นดินที�
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั�นสะเทือน
ของแผน่ดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกวา่คา่ที�
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้คา่ fc > 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

65 ksc. หรือคา่ 
fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั�นคงแขง็แรง
ของวสัดทีุ�รับรอง
โดยสถาบนัที�
เชื�อถือได้วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนญุาตลง
นาม 

12) 

กรณีอาคารที�เข้า
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที�หุ้ม
เหลก็เสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหลก็ไมน้่อยกวา่
ที�กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที�
เชื�อถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

13) หนงัสือยินยอม - 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เป็นผู้ควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารที�ต้องมี
สถาปนิกควบคมุ
งาน) 

ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

14) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที�
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

15) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 33 (พ.ศ. 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2535) 

 

16) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบดันํ /าเสียและ

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การระบายนํ /าทิ /ง 
 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

16.ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
  

  

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
 
 



 
 
19.หมายเหตุ 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื�อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตเคลื
อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 
2522  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10.ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตเคลื
อนย้ายอาคาร 21/05/2558 16:51
  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 
 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะเคลื
อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นโดยเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั
นบัแตว่นัที
ได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ )นกําหนดเวลาหรือตามที
ได้ขยายเวลา
ไว้นั )นแล้วแตก่รณี 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตเคลื
อนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาต
เคลื
อนย้าย
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาต
เคลื
อนย้าย
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดินตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวข้องเช่นประกาศ

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาต
เคลื
อนย้าย
อาคาร) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเคลื
อนย้าย
อาคาร (น.1) 
 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาต
เคลื
อนย้าย
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขออนญุาต - 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เคลื�อนย้ายอาคาร 
(แบบข. 2) 

 

2) 

โฉนดที�ดินน.ส. 3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของที�ดนิลงนาม
รับรองสําเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที�ดนิต้องมี
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของที�ดนิให้
เคลื�อนย้ายอาคารไปไว้
ในที�ดนิ 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

กรณีที�มีการมอบอํานาจ
ต้องมีหนงัสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจ 
 
 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบอํานาจ
เจ้าของที�ดนิ (กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของ
ที�ดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 
สําเนาบตัรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของ

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุคลผู้ รับมอบ
อํานาจเจ้าของที�ดิน 
(กรณีนิติบคุคลเป็น
เจ้าของที�ดนิ) 

6) 

หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ 
(กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กรณี
ที�เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) 
แผนผงับริเวณแบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

9) 

รายการคํานวณ
โครงสร้างพร้อมลง
ลายมือชื�อเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

หนงัสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคมุ
งาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

11) 

หนงัสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคมุ
งาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือ เวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
  

  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ  - 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 



จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 
2522  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
21/05/2558 15:21  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:00 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 
 



 
 

 
12.หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะดดัแปลงอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นโดยเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั
นบัแตว่นัที
ได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ )นกําหนดเวลาหรือตามที
ได้ขยายเวลา
ไว้นั )นแล้วแตก่รณี 
13.ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นความประสงคด์ดัแปลง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขอ
อนญุาตดดัแปลง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขอ
อนญุาตดดัแปลง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดินตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขอ
อนญุาตดดัแปลง
อาคาร) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

อื
นที
เกี
ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต   
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะ
ดําเนินการขอ
อนญุาตดดัแปลง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 
 

14.งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ - 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบข. 
1) 

ของผู้ขออนญุาต) 

2) 

ใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที�ได้รับ
อนญุาตหรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

โฉนดที�ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของที�ดนิลง
นามรับรอง
สําเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที�ดนิต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที�ดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที�ดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที�ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที�ดินและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเงื�อนไข
และแผนผงัที�ดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีที�มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

6) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล
ผู้ รับมอบอํานาจ
เจ้าของที�ดนิ 
(กรณีเจ้าของ
ที�ดินเป็นนิติ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคล) 

7) 

หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตที�ดิน
ตา่งเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที�ดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีที�
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีที�เป็น
อาคารมีลกัษณะ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

10) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที�มี
ลายมือชื�อพร้อม
กบัเขียนชื�อตวั
บรรจงและ
คณุวฒิุที�อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสร้างแผน่
ปกระบชืุ�อ
เจ้าของอาคารชื�อ
อาคารสถานที�
ก่อสร้างชื�อ
คณุวฒิุที�อยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้อมลงนามทกุ
แผน่ (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที�ก่อสร้าง

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที�ตั /งอยู่
ในบริเวณที�ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั�นสะเทือน
จากแผน่ดนิไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ /าหนกัความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื /นดินที�
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั�นสะเทือน
ของแผน่ดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง 

12) 
กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกวา่คา่ที�

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้คา่ fc > 
65 ksc. หรือคา่ 
fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั�นคงแขง็แรง
ของวสัดทีุ�รับรอง
โดยสถาบนัที�
เชื�อถือได้วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนญุาตลง
นาม 

และควบคมุงาน) 

13) 

กรณีอาคารที�เข้า
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที�หุ้ม
เหลก็เสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหลก็ไมน้่อยกวา่
ที�กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที�

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เชื�อถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

14) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารที�ต้องมี
สถาปนิกควบคมุ
งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

15) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที�
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

16) 
แบบแปลนและ
รายการคํานวณ

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที� 33 (พ.ศ. 
2535) 

กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 
 

- 1 1 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 
หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบดันํ /าเสียและ
การระบายนํ /าทิ /ง 

หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

22) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น
เพิ�มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

 
16.ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
  
  



18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
19.หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื �อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช   
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตรื )อถอนอาคารตามมาตรา 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 
2522  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10.ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตรื )อถอนอาคารตามมาตรา 22 
21/05/2558 15:48  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-
483075    โทรสาร  075-355246 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ – 
 



 
 

 
12.หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะรื )อถอนอาคารที
มีสว่นสงูเกิน 15  เมตรซึ
งอยู่ห่างจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร
และอาคารที
อยู่ห่างจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะน้อยกวา่๒เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นซึ
ง
เจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้
ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วนันบัแตว่นัที
ได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไมอ่นญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละ
ไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ )น
กําหนดเวลาหรือตามที
ได้ขยายเวลาไว้นั )นแล้วแตก่รณี 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตรื )อถอน
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตรื )อถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตรื )อถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดินตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตรื )อถอน
อาคาร) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

อื
นที
เกี
ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตรื )อถอนอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื )นที
ที
จะขอ
อนญุาตรื )อถอน
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนญุาตรื /อ
ถอนอาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
ผู้ออกแบบขั /นตอน
วิธีการและสิ�งป้องกนั
วสัดรุ่วงหลน่ในการรื /อ
ถอนอาคาร (กรณีที�เป็น
อาคารมีลกัษณะขนาด
อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

โฉนดที�ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของที�ดนิลงนาม
รับรองสําเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที�ดนิต้องมี
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของที�ดนิให้รื /อถอน
อาคารในที�ดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้ที�ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่
อายหุรือใบอนญุาตให้
ใช้ที�ดินและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) 
พร้อมเงื�อนไขและ
แผนผงัที�ดนิแนบท้าย 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีที�มีการมอบอํานาจ
ต้องมีหนงัสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

6) 

บตัรประจําตวัประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคลผู้ รับมอบ
อํานาจเจ้าของที�ดิน 
(กรณีเจ้าของที�ดินเป็น
นิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

7) 

กรณีที�มีการมอบอํานาจ
ต้องมีหนงัสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจบตัรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของ
ผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุคลผู้ รับมอบ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจเจ้าของอาคาร 
(กรณีเจ้าของอาคาร
เป็นนิติบคุคล) 

8) 

หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ 
(กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

9) 

หนงัสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กรณี
ที�เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

10) 

แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที�มีลายมือ
ชื�อพร้อมกบัเขียนชื�อตวั
บรรจงและคณุวฒิุที�อยู่
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัที� 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 



 
 
 
16.ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ – 

 
17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
  
  
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19.หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเริ�มประกอบกจิการโรงงานจาํพวกที� 2 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งเริ
มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที
 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ตอ่เนื
องจากหน่วยงานอื
น  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 1วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งเริ
มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที
 2  
18/05/2015 10:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-

483075  โทรสาร  075-355246/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที
 2 ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535 
 เป็นโรงงานที
ตั )งอยูน่อกนิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 



 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 
 ที
ตั )งสภาพแวดล้อมลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และเป็นไป
ตามที
กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที
 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไม่
ขดักฎหมายอื
นที
กําหนดห้ามตั )งโรงงานจําพวกที
 2                                                                                                                                          
หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/
เพิ
มเตมิได้ในขณะนั )นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/
หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมหากผู้ ยื
นคําขอไมด่ําเนินการ
แก้ไข/เพิ
มเติมได้ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้ รับคําขอจะดาํเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา  ** พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอ
จะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั )นเรียบร้อยแล้ว                              
** ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว  **ทั )งนี )จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที

พิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที
 2 ยื
นใบแจ้ง
(แบบร.ง.1) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบเจ้าหน้าที

ผู้ รับคําขอตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 

2 ชั
วโมง - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 
สํานกังาน
อตุสาหกรรม
จงัหวดั, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีที
 1 สามารถรับแจ้งได้
พนกังานเจ้าหน้าที
เมื
อได้รับ
ใบแจ้งและพิจารณาวา่เป็น
โรงงานจําพวกที
 2 แล้ว
ดําเนินการ 
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)  
กรณีที
 2 ไมส่ามารถรับแจ้ง
ได้ให้จดัทําหนงัสือไมรั่บ

3 ชั
วโมง - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 
สํานกังาน
อตุสาหกรรม
จงัหวดั, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที
 2  
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

กรณีที
 1สามารถรับแจ้งได้
พนกังานเจ้าหน้าที
ลงนาม
ในใบรับแจ้งประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที
 2 ( 
ร.ง.2) และเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปีก่อนสง่
มอบใบรับแจ้งให้
ผู้ประกอบการกรณีที
 2 ไม่
สามารถรับแจ้งได้ให้
พนกังานเจ้าหน้าที
ลงนาม
หนงัสือไมรั่บแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที
 2 และแจ้งผลการ
พิจารณา 
 
 

2 ชั
วโมง - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 
สํานกังาน
อตุสาหกรรม
จงัหวดั, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 2 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริษัทโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

2) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้แทนนิติ
บคุคล 
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

3) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ประกอบการ 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

4) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบอํานาจ) 

5) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้มอบ
อํานาจ) 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

8) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบแจ้ง
การประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที� 2 
(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบบั (มีการลงลายมือ
ชื�อของ
ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ทกุหน้า 
ห้ามถ่ายสําเนา
ลายมือชื�อ) 

2) 

หนงัสือมอบอํานาจ - 1 1 ฉบบั (พร้อมติดอากร
แสตมป์ 
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า) 

3) 
ใบอนญุาตก่อสร้าง
อาคารมีการลงนาม

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยูใ่นเขต
ควบคมุอาคาร) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

4) 

แบบรายการก่อสร้าง
อาคารโรงงานมีการ
ลงนามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า 

 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยูน่อกเขต
ควบคมุอาคาร) 

5) 

เอกสารการ
ตรวจสอบรับรอง
ความมั�นคงแขง็แรง
และความปลอดภยั
ของอาคารจากผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า 

- 1 1 ฉบบั (กรณีเป็นอาคารที�
ไมไ่ด้สร้างใหม่
หรืออาคารที�ไมไ่ด้
รับอนญุาตให้
ก่อสร้างเป็น
โรงงาน) 

6) 
แผนที�แสดงบริเวณ
ที�ตั /งโรงงาน 

- 1 1 ฉบบั - 

7) 

แผนผงัแสดงสิ�งปลกู
สร้างภายในบริเวณ
โรงงานมีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ

- 1 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า 

 

8) 

แบบแปลนอาคาร
โรงงานขนาดถกูต้อง
ตามมาตราสว่นมี
การลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

9) 

แผนผงัแสดงการ
ติดตั /งเครื�องจกัร
ขนาดถกูต้องตาม
มาตราสว่นพร้อม
รายละเอียดของ
เครื�องจกัรแตล่ะ
เครื�องมีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

10) 
รายละเอียดขั /นตอน
กระบวนการผลิต
พร้อมแสดงจดุที�เกิด

- 1 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปัญหาทางด้าน
สิ�งแวดล้อมได้แก่นํ /า
เสียอากาศเสียและ
มลพิษอื�นๆมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทกุหน้า 

11) 

รายละเอียดชนิด
วิธีการกําจดัจดัเก็บ
และป้องกนัเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ
ความเสียหาย
อนัตรายและการ
ควบคมุกาก
อตุสาหกรรมมีการ
ลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทกุ
หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

12) 

เอกสารเกี�ยวกบัการ
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามที�
กระทรวง
อตุสาหกรรมกําหนด 

- 0 2 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตั �งแต่ 0 แต่ไม่ถงึ 5 



ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ตั �งแต่ 5 แต่ไม่ถงึ 20 
ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 

3) ตั �งแต่ 20 แต่ไม่ถงึ 50 
ค่าธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 

4) ตั �งแต่ 50 แต่ไม่ถงึ 100 
ค่าธรรมเนียม900 บาท 
หมายเหตุ - 

5) ตั �งแต่ 100 แต่ไม่ถงึ 200 
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ - 

6) ตั �งแต่ 200 แต่ไม่ถงึ 300 
ค่าธรรมเนียม2,100 บาท 
หมายเหตุ - 

7) ตั �งแต่ 300 แต่ไม่ถงึ 400 
ค่าธรรมเนียม2,700 บาท 
หมายเหตุ - 

8) ตั �งแต่ 400 แต่ไม่ถงึ 500 
ค่าธรรมเนียม3,600 บาท 
หมายเหตุ - 

9) ตั �งแต่ 500 แต่ไม่ถงึ 600 
ค่าธรรมเนียม4,500 บาท 
หมายเหตุ - 

10) ตั �งแต่ 600 แต่ไม่ถงึ 700 
ค่าธรรมเนียม5,400 บาท 
หมายเหตุ - 

11) ตั �งแต่ 700 แต่ไม่ถงึ 800 
ค่าธรรมเนียม6,600 บาท 
หมายเหตุ - 

12) ตั �งแต่ 800 แต่ไม่ถงึ 900 
ค่าธรรมเนียม7,800 บาท 



หมายเหตุ - 
13) ตั �งแต่ 900 แต่ไม่ถงึ 1,000 

ค่าธรรมเนียม9,000 บาท 
หมายเหตุ – 
 

14) ตั �งแต่ 1,000 แต่ไม่ถงึ 2,000 
ค่าธรรมเนียม10,500 บาท 
หมายเหตุ - 

15) ตั �งแต่ 2,000 แต่ไม่ถงึ 3,000 
ค่าธรรมเนียม12,000 บาท 
หมายเหตุ - 

16) ตั �งแต่ 3,000 แต่ไม่ถงึ 4,000 
ค่าธรรมเนียม13,500 บาท 
หมายเหตุ - 

17) ตั �งแต่ 4,000 แต่ไม่ถงึ 5,000 
ค่าธรรมเนียม15,000 บาท 
หมายเหตุ - 

18) ตั �งแต่ 5,000 แต่ไม่ถงึ 6,000 
ค่าธรรมเนียม16,500 บาท 
หมายเหตุ - 

19) ตั �งแต่ 6,000 ขึ �นไป 
ค่าธรรมเนียม18,000 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1)   ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  
หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียนกรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที
 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 

10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับเรื
องราวร้องทกุข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ 
10302 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์ www.1111.go.th 



หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์สายดว่นของรัฐบาลเลขหมาย 1111 

หมายเหตุ- 
6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรม 

หมายเหตุ- 
7) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที
 2 (รง.1) 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่
โดย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเริ�มประกอบกจิการหลังหยุดดาํเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ�งปี 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งเริ
มประกอบกิจการหลงัหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึ
งปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งเริ
มประกอบกิจการหลงัหยดุดําเนินงาน
ติดตอ่กนัเกินกวา่หนึ
งปี 15/05/2015 15:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075    

โทรสาร  075-355246/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 



1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที
 2 และจําพวกที
 3 ตามพระราชบญัญตัิโรงงานพ.ศ. 2535 และเป็นการ
แจ้งเริ
มประกอบกิจการหลงัจากแจ้งหยดุดําเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึ
งปี 
  2. เป็นโรงงานที
ตั )งอยูน่อกนิคมอตุสาหกรรม 
  3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 
หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/
เพิ
มเตมิได้ในขณะนั )นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน
ร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมหากผู้ ยื
นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติม
ได้ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคนืคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนั )นเรียบร้อยแล้ว 
 ** ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
     ** ทั )งนี )จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ
พร้อมเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปี 
 

1 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

(หน่วยงานที

รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาลแล้วแต่
พื )นที
) 

2) 

การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจําพวกที
 2 
-พนกังานเจ้าหน้าที
รับแจ้ง
และมีหนงัสือแจ้งผลการ
พิจารณา 
2) กรณีโรงงานจําพวกที
 3 
-พนกังานเจ้าหน้าที


22 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

(หน่วยงานที

รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและ
ความพร้อมในการประกอบ
กิจการโรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ
โรงงานพ.ศ.2535 หาก
พบวา่ไมถ่กูต้องจะมีคําสั
ง
ให้ปรับปรุงแก้ไขเมื
อได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมี
คําสั
งเป็นหนงัสืออนญุาต
ให้ประกอบกิจการโรงงาน 
 

กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาลแล้วแต่
พื )นที
) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

พนกังานเจ้าหน้าที
ลงนาม
ในหนงัสือแจ้งผลหรือ
หนงัสืออนญุาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา 
(กรณีที
เป็นโรงงานที
ตั )งใน
เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) 
กรณีเป็นโรงงาน

- 1 0 ฉบบั (ห้ามสําเนา) 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จําพวกที� 3 หรือ
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2) 
กรณีเป็นโรงงาน
จําพวกที� 2 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

3) 

บตัรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้แทนนิติ
บคุคลมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

บตัรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ขออนญุาต

- 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดยผู้ขออนญุาต
ทกุหน้า 

5) 

บตัรประชาชน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้มอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

6) 
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

7) 

บตัรประชาชน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ รับมอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

8) 
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

9) 
บตัรประชาชน
ของพยาน 2 คน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบแจ้ง
ทั�วไป(DIW-08-AP-
FS-03) ที�มีการลง
ลายมือชื�อของผู้ขอ
อนญุาตหรือผู้ รับ

- 1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มที�
ทางราชการ 
กําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอํานาจห้าม
ถ่ายสําเนาลายมือ
ชื�อ 

2) 

หนงัสือมอบอํานาจ
พร้อมติดอากร
แสตมป์มีการลงนาม
รับรองเอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ขออนญุาตทกุ
หน้า 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่ใช้เครื�องจักร 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ตั �งแต่ 0 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 

3) ตั �งแต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 20 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 

4) ตั �งแต่ 20 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 50 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม450 บาท 
หมายเหตุ - 

5) ตั �งแต่ 50 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 100 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม900 บาท 
หมายเหตุ - 

6) ตั �งแต่ 100 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 200 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ - 

7) ตั �งแต่ 200 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 300 แรงม้า 



ค่าธรรมเนียม2,100 บาท 
หมายเหตุ - 

8) ตั �งแต่ 300 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 400 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม2,700 บาท 
หมายเหตุ – 
 

9) ตั �งแต่ 400 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 500 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม3,600 บาท 
หมายเหตุ - 

10) ตั �งแต่ 500 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 600 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม4,500 บาท 
หมายเหตุ - 

11) ตั �งแต่ 600 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 700 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม5,400 บาท 
หมายเหตุ - 

12) ตั �งแต่ 700 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 800 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม6,600 บาท 
หมายเหตุ - 

13) ตั �งแต่ 800 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 900 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม7,800 บาท 
หมายเหตุ - 

14) ตั �งแต่ 900 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 1,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม9,000 บาท 
หมายเหตุ - 

15) ตั �งแต่ 1,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 2,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม10,500 บาท 
หมายเหตุ - 

16) ตั �งแต่ 2,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 3,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม12,000 บาท 
หมายเหตุ - 

17) ตั �งแต่ 3,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 4,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม13,500 บาท 
หมายเหตุ - 

18) ตั �งแต่ 4,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 5,000 แรงม้า 



ค่าธรรมเนียม15,000 บาท 
หมายเหตุ - 

19) ตั �งแต่ 5,000 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม16,500 บาท 
หมายเหตุ – 
 

20) ตั �งแต่ 6,000 แรงม้าขึ �นไป 
ค่าธรรมเนียม18,000 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนกรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที
 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400  โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390 email: pr@diw.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับเรื
องราวร้องทกุข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์ www.1111.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นของรัฐบาลเลขหมาย 1111 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรม 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5 
 
 



วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งหยุดดาํเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ�งปี 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งหยดุดําเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึ
งปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ&ง 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึ
งปี 
15/05/2015 11:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองช่าง  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-

483075    โทรสาร  075-355246 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 



2) สถานที�ให้บริการศูนย์บริการสารพนัทนัใจกรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที& 6 แขวงทุ่งพญาไทเขต
ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วนัเสาร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น. 
หมายเหตุ – 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที
 2 และจําพวกที
 3 ตามพระราชบญัญตัิโรงงานพ.ศ. 2535 ที
ได้หยดุ
ดําเนินงานติดตอ่กนัมาแล้วเกินกวา่หนึ
งปี 
 2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 
 3. ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้พนกังานเจ้าหน้าที
ทราบภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัพ้นกําหนดหนึ
งปี 
หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/
เพิ
มเตมิได้ในขณะนั )นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน
ร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติมหากผู้ ยื
นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ
มเติม
ได้ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคนืคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
      ** พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทึกความบกพร่องนั )นเรียบร้อยแล้ว 
       ** ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบุ
ไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
       ** ทั )งนี )จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

1 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

(สามารถยื
น
เอกสารได้ณ
ศนูย์บริการ
สารพนัทนัใจกรม
โรงงานอตุสาหก
รม, องค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ
น, 
กรุงเทพมหานคร, 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที
พิจารณา
ระยะเวลาการแจ้งตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดใน
มาตรา 33 แห่ง
พระราชบญัญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจดัทํา
หนงัสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานพร้อมทั )ง
บนัทึกการเปลี
ยนแปลงใน
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงานลําดบัที
 7 

22 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

(การพิจารณา
แล้วแตห่น่วยงาน
ที
รับผิดชอบยอนั
ได้แก่กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

พนกังานเจ้าหน้าที
ลงนาม
ในใบอนญุาตฯลําดบัที
 7 
และผู้ อํานวยการสํานกัลง
นามหนงัสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา 
(กรณีที
เป็นโรงงานที
ตั )งใน
เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

(สว่นงานที

รับผิดชอบได้แก่
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม, 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น, 
กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพทัยาและ
เทศบาล) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) 
กรณีเป็นโรงงาน
จําพวกที� 3 หรือ
ใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2) 
กรณีเป็นโรงงาน
จําพวกที� 2 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (ห้ามสําเนา) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

3) 

บตัรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทางของ
ผู้แทนนิตบิคุคล
(กรณีบคุคลตา่ง
ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

4) 

บตัรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ขออนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณี
ผู้ประกอบการเป็น
บคุคลธรรมดามี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า) 

5) หนงัสือมอบ - 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ 

อํานาจต้องลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทบัตราบริษัท
โดยผู้ขออนญุาต
ทกุหน้า) 

6) 

บตัรประชาชน
หรือหนงัสือ
เดินทางของผู้
มอบอํานาจ 
(กรณีบคุคลตา่ง
ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มอบ
อํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

8) 

บตัรประชาชน
หรือหนงัสือ
เดินทางของผู้ รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีบคุคลตา่ง
ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

9) 
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้ รับ
มอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

10) 
บตัรประชาชน
ของพยาน 2 คน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์ม
หนงัสือแจ้งหยดุ
ดําเนินงาน(DIW-
08-AP-FS-03) 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มที�
ทางราชการ
กําหนด) 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนกรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที
 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400  โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับเรื
องราวร้องทกุข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต์ www.1111.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นของรัฐบาลเลขหมาย 1111 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรม 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 



- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั �งตลาด 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )งตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )งตลาด 20/05/2558 
15:17  

11. ช่องทางการให้บริการ  



1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราข  
จงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246 ( ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการสว่นท้องถิ
นหรือองค์กรของรัฐที

ได้จดัตั )งตลาดขึ )นตามอํานาจหน้าที
แตต้่องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) จะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่
เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี
นบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้า
พนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  2.เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) ต้องยื
นคําขอก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )ง
ตลาดพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น) 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตจดัตั )งตลาด
แก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 



 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้องเช่น
สําเนา
ใบอนญุาตสิ�ง
ปลกูสร้างอาคาร
หรือหลกัฐาน
แสดงวา่อาคาร
นั /นสามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุ
อาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

2) 

แผนที�โดยสงัเขป
แสดงสถานที�ตั /ง
ตลาด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

3) 

เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการ
สว่นท้องถิ�น
ประกาศกําหนด
เช่นใบรับรอง
แพทย์ของผู้ขาย
ของและผู้ช่วย
ขายของในตลาด
หรือหลกัฐานที�
แสดงวา่ผา่นการ

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อบรมเรื�อง
สขุาภิบาลอาหาร
ตามหลกัสตูรที�
ท้องถิ�นกําหนด
เป็นต้น 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั �งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  แจ้งผา่นศนูย์รับเรื
องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของสว่นราชการนั )นๆ 

หมายเหตุ  (เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  หรือเว็ปไซต์  
www.kathuncity.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 



จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั �งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสม
อาหารพืนที�เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารพืนที
เกิน 

200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )งสถานที
จําหน่าย
อาหารหรือสถานที
สะสมอาหารพืนที
เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั



นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  โทรสาร  075377301  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพื )นที
เกิน200 ตารางเมตร
และมิใชเ่ป็นขายของในตลาดจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบ
ภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอ
พร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่อายุ
ใบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้วต้อง
ดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
    2.เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) ต้องยื
นคําขอก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ 15 นาที - (1. ระยะเวลา



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั )ง
สถานที
จําหน่ายอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื )นที

เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 
 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )น
ขณะนั )นให้จดัทําบนัทกึ
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยื
น
เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ ยื
นคําขอลงนามไว้ใน
บนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตจดัตั )ง
สถานที
จําหน่ายอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื )นที

เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้
ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 



 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง
เช่นสําเนาใบอนญุาตสิ�ง
ปลกูสร้างอาคารหรือ
หลกัฐานแสดงวา่อาคาร
นั /นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนญุาตผู้ช่วย
จําหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั �งสถานที�จาํหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหารพื �นที�เกิน 

200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-4830750  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ (ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 



(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:50  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราข  

โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 



 
 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทางสาธารณะจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้า
พนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบั
แตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้า
พนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
   2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (3) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตจําหน่าย
สินค้าในที
หรือทาง
สาธารณะพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2.หากผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

การพิจารณา 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
   2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

อายใุบอนญุาตจําหน่าย
สินค้าในที
หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สําเนาทะเบียน - 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้าน 

 
 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที�สงัเขป
แสดงที�ตั /ง
จําหน่ายสินค้า 
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที�) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลกัฐาน
ที�แสดงวา่ผา่น
การอบรม
หลกัสตูรสขุภิ
บาลอาหาร 
(กรณีจําหน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จาํหน่ายโดยลักษณะวธีิการจัดวางสินค้าในที�หนึ�งที�ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จาํหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกนิ  50  บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 



17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการที&เป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพพ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 20/05/2558 13:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  

โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246 ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 



08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามที
องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
นให้เป็นกิจการที
ต้องควบคมุในเขตท้องถิ
นนั )น) จะต้องยื
น
ขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ
(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มา
ยื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาต
รายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องตามประเภทกิจการที
ขออนญุาต 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กิจการที
เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
จนท. แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคําขอให้
แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) การพิจารณา เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน 20 วนั - (1. ระยะเวลา



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการที
เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการที
เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพที
มี
ข้อกําหนดของท้องถิ
น)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 



 
 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสาร
สิทธิ=หรือสญัญา
เช่าหรือสิทธิอื�น
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที�
ที�ใช้ประกอบ
กิจการในแตล่ะ
ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคารที�แสดงวา่
อาคารดงักลา่ว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที�ขออนญุาต
ได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเชน่
ใบอนญุาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคารพ.ศ. 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนํ /า
ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

4) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการที�
กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเชน่
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบตอ่
สขุภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คณุภาพด้าน
สิ�งแวดล้อม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจการที�กําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 
ใบรับรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อบรมเรื�อง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณียื�นขอ
อนญุาตกิจการที�
เกี�ยวข้องกบั
อาหาร) 

ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 

บาทต่อปี (คดิตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  



เผยแพร่โดย  
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการกาํจัดมูลฝอยติดเชื �อ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยติดเชื )อ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจดัมลูฝอยตดิเชื )อ 20/05/2558 11:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 



 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.  หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยติดเชื )อโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที

รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้
ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่
อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้ว
ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัมลูฝอยติดเชื )อและด้านคณุสมบตัิ
ของผู้ปฏิบตัิงานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยติดเชื )อพร้อมหลกัฐานที


15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ท้องถิ
นกําหนด 
 

ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยติดเชื )อแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคารหรือ
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงสถานที�กําจดัมลู
ฝอยติดเชื /อที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมีการ
ดําเนินกิจการที�
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้ขนกบั
ผู้ กําจดัมลูฝอย 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงานใน
การกําจดัมลูฝอยที�
แสดงรายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้านกําลงัคน
งบประมาณวสัดุ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อปุกรณ์และวิธีการ
บริหารจดัการ 

4) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงวฒิุการศกึษา
ของเจ้าหน้าที�ควบคมุ
กํากบัในการจดัการ
มลูฝอยติดเชื /ออย่าง
น้อย 2 คน          1) 
คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสขุสขุาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใดด้าน
หนึ�ง         2) 
คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิ
ชการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านสขุาภิบาล
วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม
และ
วิศวกรรมเครื�องกล
ด้านใดด้านหนึ�ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 
เอกสารแสดงให้เห็น
วา่ผู้ปฏิบตัิงานที�ทํา

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน้าที�กําจดัมลูฝอย
ติดเชื /อผา่นการ
ฝึกอบรมการป้องกนั
และระงบัการแพร่เชื /อ
หรืออนัตรายที�อาจ
เกิดจากมลูฝอยติด
เชื /อ (ตามหลกัสตูร
และระยะเวลาตามที�
กระทรวงสาธารณสขุ
กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา) 

ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงานใน
การกําจดัมลูฝอยตดิ
เชื /อ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดมูลฝอยติดเชื �อฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  



1) แบบคําขอรับใบอนญุาตหรือตอ่อายใุบอนญุาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการกาํจัดมูลฝอยทั�วไป 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยทั
วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจดัมลูฝอยทั
วไป 19/05/2558 13:22  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยทั
วไปโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที

รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้
ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่
อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้ว
ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัมลูฝอยทั
วไปและด้านคณุสมบตัิ
ของผู้ปฏิบตัิงานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยทั
วไปพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 

15 นาที - (ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 พื )นที
) 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยทั
วไปแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
 
 



 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคารหรือ
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงสถานที�กําจดัมลู
ฝอยทั�วไปที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมีการ
ดําเนินกิจการที�
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้ขนกบั
ผู้ กําจดัมลูฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 
แผนการดําเนินงานใน
การกําจดัมลูฝอยที�

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงรายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้านกําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีการ
บริหารจดัการ 

ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

4) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงวฒิุการศกึษา
ของเจ้าหน้าที�ควบคมุ
กํากบัในการจดัการ
มลูฝอยทั�วไปอย่าง
น้อย 2 คน          1) 
คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสขุสขุาภิบาล
อนามยัสิ�งแวดล้อม
ด้านใดด้านหนึ�ง         
2) คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิ
ชการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านสขุาภิบาล
วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม
และ
วิศวกรรมเครื�องกล

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด้านใดด้านหนึ�ง 

 

5) 

เอกสารแสดงให้เห็น
วา่ผู้ปฏิบตัิงานที�ทํา
หน้าที�กําจดัมลูฝอย
ทั�วไปผา่นการ
ฝึกอบรมด้าน
สขุอนามยัและความ
ปลอดภยัจากการ
ทํางาน (ตาม
หลกัเกณฑ์ที�ท้องถิ�น
กําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงานใน
การกําจดัมลูฝอย
ทั�วไป 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดมูลฝอยทั�วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อกาํหนดของท้องถิ�น) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 



เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการกาํจัดสิ�งปฏิกูล 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจดัสิ
งปฏิกลู 19/05/2558 15:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลูโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบ
ภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอ
พร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่อายุ
ใบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้วต้อง
ดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
   2.เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัสิ
งปฏิกลูและด้านคณุสมบตัิของ
ผู้ปฏิบตัิงานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (3) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัสิ
ง
ปฏิกลูพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 
 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30 
วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2)( พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตกิจการรับทํา

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

การกําจดัสิ
งปฏิกลูแก่ผู้ขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคารหรือ
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงสถานที�กําจดัสิ�ง
ปฏิกลูที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมีการ
ดําเนินกิจการที�
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงานใน
การกําจดัสิ�งปฏิกลูที�
แสดงรายละเอียด
ขั /นตอนการ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดําเนินงานความ
พร้อมด้านกําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีการ
บริหารจดัการ 

4) 

เอกสารแสดงให้เห็น
วา่ผู้ปฏิบตัิงานที�ทํา
หน้าที�กําจดัสิ�งปฏิกลู
ผา่นการฝึกอบรมด้าน
สขุอนามยัและความ
ปลอดภยัจากการ
ทํางาน (ตาม
หลกัเกณฑ์ที�ท้องถิ�น
กําหนด) 
 
 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงานใน
การกําจดัสิ�งปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดสิ�งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ( ระบสุ่วนงานหน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บและขนมูลฝอยตดิเชื �อ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเกบ็และขนมลูฝอยตดิเชื )อ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจดัมูลฝอยติดเชื�อพ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมลูฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 10:22  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  

โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 



2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื )อโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที

รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้
ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่
อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้ว
ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทั
วไปด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยตดิเชื )อต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุ
กํากบัการขนสง่เพื
อป้องกนัการลกัลอบทิ )งมลูฝอยให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ 15 นาที - (1. ระยะเวลา



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยติดเชื )อพร้อม
หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยติดเชื )อแก่ผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  



ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ที�มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวข้อง 

 
 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 
เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
คณุวฒิุของ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมลู
ฝอยติดเชื /ออย่าง
น้อยหนึ�งคน 
(คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�า
กวา่ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ด้าน
สาธารณสขุ
สขุาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้านหนึ�ง) 

ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�รับกําจดั
มลูฝอยติดเชื /อที�
ได้รับใบอนญุาต
และมีการดําเนิน
กิจการที�ถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ กําจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
 
 

4) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยที�แสดง
รายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี�และ
ผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบั
การแพร่เชื /อหรือ
อนัตรายที�อาจ
เกิดจากมลูฝอย
ติดเชื /อ (ตาม
หลกัสตูรและ
ระยะเวลาที�
กระทรวง
สาธารณสขุ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กําหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอยติดเชื /อ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยติดเชื �อ 

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีอัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บและขนมูลฝอยติด
เชื �อ 
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 
 
 



 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์

แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บและขนมูลฝอยทั�วไป 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเกบ็และขนมลูฝอยทั
วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทั
วไป  
7. พื )นที
ให้บริการ: ท้องถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมลูฝอยทั
วไป 19/05/2558 11:02  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นใหบ้ริการ) 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทั
วไปโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที

รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้
ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่
อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้ว
ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทั
วไปด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทั
วไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุ
กํากบัการขนสง่เพื
อป้องกนัการลกัลอบทิ )งมลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยทั
วไปพร้อม

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงาน
งานที
รับผิดชอบ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2.หากผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยทั
วไปแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ที�มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�รับกําจดั
มลูฝอยทั�วไปที�
ได้รับใบอนญุาต
และมีการดําเนิน
กิจการที�ถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ กําจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 
แผนการ
ดําเนินงานใน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การเก็บขนมลู
ฝอยที�แสดง
รายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี�และ
ผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการมลู
ฝอยทั�วไป (ตาม
หลกัเกณฑ์ที�
ท้องถิ�นกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอย 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 



1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยทั�วไปฉบับละไม่เกิน 5,000บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ( (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ((ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บและขนสิ�งปฏกูิล 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเกบ็และขนสิ
งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนสิ
งปฏิกลู 19/05/2558 14:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246 ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 



2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 
 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ
งปฏิกลูโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที

รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ )นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้
ยื
นคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่
อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ )นสดุแล้ว
ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่
ทั )งนี )หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนั
เกินกวา่ 2 ครั )งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั )นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจํานวน 
 2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ
งปฏิกลูด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตังิาน
ประจํายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ
งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุกํากบัการ
ขนสง่เพื
อป้องกนัการลกัลอบทิ )งสิ
งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดท้องถิ
น) 
   (3) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กิจการรับทําการเก็บและขน
สิ
งปฏิกลูพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วนเจา
หน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคําขอให้
แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตวัอนัสมควร 
   4.2 กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิ
งปฏิกลูแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�รับกําจดัสิ�ง
ปฏิกลูที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนินกิจการที�
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้ขน
กบัผู้ กําจดัสิ�งปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงาน
ในการเก็บขนสิ�ง
ปฏิกลูที�แสดง
รายละเอียดขั /นตอน
การดําเนินงานความ
พร้อมด้านกําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีการ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริหารจดัการ 

 

4) 

เอกสารแสดงให้เห็น
วา่ผู้ขบัขี�และ
ผู้ปฏิบตัิงานประจํา
ยานพาหนะผา่นการ
ฝึกอบรมด้านการ
จดัการสิ�งปฏิกลู 
(ตามหลกัเกณฑ์ที�
ท้องถิ�นกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสขุภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบตัิงานในการ
เก็บขนสิ�งปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนสิ�งปฏกูิลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงานหน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 



(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 
 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั �งตลาด 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตจดัตั )งตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
3) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจดัตั )งตลาด 20/05/2558 14:45  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 



หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตั )งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการสว่นท้องถิ
นหรือองค์กรของรัฐที
ได้จดัตั )ง
ตลาดขึ )นตามอํานาจหน้าที
แตต้่องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) ต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
น
หรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการ
ขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตจดัตั )ง
ตลาดพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
จดัตั )งตลาดแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้องเช่นสําเนา
ใบอนญุาตสิ�งปลกู
สร้างอาคารหรือ
หลกัฐานแสดงวา่
อาคารนั /นสามารถ
ใช้ประกอบการได้
ตามกฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุอาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

2) 

แผนที�โดยสงัเขป
แสดงสถานที�ตั /ง
ตลาด 

- 1 1 ฉบบั ( เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขายของและผู้ช่วย
ขายของในตลาด
หรือหลกัฐานที�แสดง
วา่ผา่นการอบรม
เรื�องสขุาภิบาล
อาหารตามหลกัสตูร
ที�ท้องถิ�นกําหนด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั �งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 



อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั �งสถานที�จาํหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหารพื �นที�
เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพื )นที
เกิน 200 

ตารางเมตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื )นที
เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  

โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารพื )นที
เกิน200 ตารางเมตรและ
มิใชเ่ป็นการขายของในตลาดต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
น
คําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณ
กลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2.เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตจดัตั )ง
สถานที
จําหน่ายอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื )นที

เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
จดัตั )งสถานที
จําหน่าย
อาหารและสถานที
สะสม
อาหารพื )นที
เกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผู้ขออนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

อทุธรณ์ 
 
 

พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติ - 1 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคล หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด ) 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด ) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้องเช่นสําเนา
ใบอนญุาตสิ�งปลกู
สร้างอาคารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคารของ
สถานประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด ) 

2) 

ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขอรับใบอนญุาต
ผู้ช่วยจําหน่าย
อาหารและผู้ปรุง

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหาร กําหนด ) 

 
 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั �งสถานที�จาํหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหารพื �นที�เกิน 200 

ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 



 
 
 
 
 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจาํหน่ายสนิค้าในที�หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246 ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 
 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทางสาธารณะต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือ
พนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขอ
อนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (3) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตจําหน่าย
สินค้าในที
หรือทาง
สาธารณะพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
จําหน่ายสินค้าในที
หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2.ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร.ทราบ  

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 



 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที�สงัเขป
แสดงที�ตั /ง
จําหน่ายอาหาร 
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที�) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาตและผู้
จําหน่ายอาหาร
หรือเอกสาร
หลกัฐานที�แสดง
วา่ผา่นการอบรม
หลกัสตูร
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณีจําหน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จาํหน่ายโดยลักษณะวธีิการจัดวางสินค้าในที�หนึ�งที�ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จาํหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกนิ  50  บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 



 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการที&เป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพพ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 20/05/2558 13:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  

โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามที
องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
นให้เป็นกิจการที
ต้องควบคมุในเขตท้องถิ
นนั )น) ต้องยื
นขอ
อนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนด
พร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องตามประเภทกิจการที
ขออนญุาต 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
   (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการที
เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการที
เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการที
เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพที
มี
ข้อกําหนดของท้องถิ
น)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสารสิทธิ=

หรือสญัญาเช่าหรือ
สิทธิอื�นใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที�ที�
ใช้ประกอบกิจการ
ในแตล่ะประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคารที�
แสดงวา่อาคาร
ดงักลา่วสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที�ขออนญุาตได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้องในแตล่ะ
ประเภทกิจการเช่น
ใบอนญุาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านนํ /าไทยพ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการที�กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ
เช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเมินผลกระทบ
ตอ่สขุภาพ (HIA) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คณุภาพด้าน
สิ�งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจการที�
กําหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์และ
หลกัฐานแสดงวา่
ผา่นการอบรมเรื�อง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณียื�นขออนญุาต
กิจการที�เกี�ยวข้อง
กบัอาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คดิตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 



(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการกาํจัดมูลฝอยตดิเชื �อ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยตดิเชื )อ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจดัมูลฝอยติดเชื�อพ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 10:49  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธาณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  

โทรศพัท์  075-483075  โทรสาร  07-377301  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 



08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยติดเชื )อโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคํา
ขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/
กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัมลูฝอยติดเชื )อและด้านคณุสมบตัิ
ของผู้ปฏิบตัิงานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยติดเชื )อพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจดัมลูฝอยตดิเชื )อแก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุอาคาร
หรือใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�กําจดัมลู
ฝอยติดเชื /อที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนินกิจการที�
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้ขน
กบัผู้ กําจดัมลูฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงาน
ในการกําจดัมลูฝอย
ที�แสดงรายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้านกําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีการ
บริหารจดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

4) 

เอกสารหรือ
ฐานแสดงวฒิุ
การศกึษาของ
เจ้าหน้าที�ควบคมุ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กํากบัในการจดัการ
มลูฝอยติดเชื /ออย่าง
น้อย 2 คน          1) 
คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสขุ
สขุาภิบาลชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้านหนึ�ง  2) 
คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิ
ชการวิศวกรรม
ศาสตร์ในด้าน
สขุาภิบาลวิศวกรรม
สิ�งแวดล้อมและ
วิศวกรรมเครื�องกล
ด้านใดด้านหนึ�ง 

5) 

เอกสารแสดงให้เห็น
วา่ผู้ปฏิบตัิงานที�ทํา
หน้าที�กําจดัมลูฝอย
ติดเชื /อผา่นการ
ฝึกอบรมการป้องกนั
และระงบัการแพร่

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เชื /อหรืออนัตรายที�
อาจเกิดจากมลูฝอย
ติดเชื /อ (ตาม
หลกัสตูรและ
ระยะเวลาตามที�
กระทรวง
สาธารณสขุกําหนด
โดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา) 

6) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสขุภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบตัิงานในการ
กําจดัมลูฝอยตดิเชื /อ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการกําจัดมูลฝอยติดเชื �อฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 



 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการกาํจัดมูลฝอยทั�วไป 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยทั
วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยทั
วไป 19/05/2558 11:25  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยทั
วไปโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคํา
ขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/
กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัมลูฝอยทั
วไปและด้านคณุสมบตัิ
ของผู้ปฏิบตัิงานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมลู
ฝอยทั
วไปพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

อนญุาตไมแ่ก้ไข
คําขอหรือไมส่ง่
เอกสารเพิ
มเติมให้
ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
   2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจดัมลูฝอยทั
วไปแก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี 1 วนั - (1. ระยะเวลาการ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สําเนา - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคารหรือ
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�กําจดัมลู
ฝอยทั�วไปที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนิน
กิจการที�ถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ กําจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การกําจดัมลูฝอย
ที�แสดง
รายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน
งบประมาณวสัดุ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่
ผู้ปฏิบตัิงานที�ทํา
หน้าที�กําจดัมลู
ฝอยทั�วไปผา่น
การฝึกอบรมด้าน
สขุอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการทํางาน 
(ตามหลกัเกณฑ์
ที�ท้องถิ�นกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการกําจดัมลู
ฝอยทั�วไป 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

6) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
วฒิุการศกึษา
ของเจ้าหน้าที�
ควบคมุกํากบัใน
การจดัการมลู
ฝอยทั�วไปอย่าง
น้อย 2 คน          
1. คณุสมบตัิ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเร็จการศกึษา
ไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ใน
ด้านสาธารณสขุ
สขุาภิบาล
อนามยั
สิ�งแวดล้อมด้าน
ใดด้านหนึ�ง         
2. คณุสมบตัิ
สําเร็จการศกึษา
ไมต่ํ�ากวา่
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตร์ในด้าน
สขุาภิบาล
วิศวกรรม
สิ�งแวดล้อมและ
วิศวกรรมเครื�องก
ลด้านใดด้าน
หนึ�ง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการกําจัดมูลฝอยทั�วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  



หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการกาํจัดสิ�งปฏิกูล 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
2) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
ง
ปฏิกลู 19/05/2558 14:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075    โทรสาร  075-355246  ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลูโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดคา่บริการต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคําขอ
ตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/กอง/
ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัสิ
งปฏิกลูและด้านคณุสมบตัิของ
ผู้ปฏิบตัิงานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (3) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัสิ
ง
ปฏิกลูพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ

1 ชั
วโมง - (ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

อนญุาตไมแ่ก้ไข
คําขอหรือไมส่ง่
เอกสารเพิ
มเติมให้
ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2)(พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจดัสิ
งปฏิกลูแก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี 1 วนั - (1. ระยะเวลา



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนญุาต - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามกฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุอาคาร
หรือใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�กําจดัสิ�ง
ปฏิกลูที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนินกิจการที�
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงาน
ในการกําจดัสิ�ง
ปฏิกลูที�แสดง
รายละเอียดขั /นตอน
การดําเนินงานความ
พร้อมด้านกําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีการ
บริหารจดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้เห็น
วา่ผู้ปฏิบตัิงานที�ทํา
หน้าที�กําจดัสิ�ง
ปฏิกลูผา่นการ
ฝึกอบรมด้าน
สขุอนามยัและความ
ปลอดภยัจากการ
ทํางาน (ตาม

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลกัเกณฑ์ที�ท้องถิ�น
กําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสขุภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบตัิงานในการ
กําจดัสิ�งปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการกําจัดสิ�งปฏกูิลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์ www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงานหน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 



อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื �อ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื )อ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจดัมูลฝอยติดเชื�อพ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนมลูฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 09:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-483075 โทรสาร  075-355246 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื )อโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดย
ยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณ
กลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยตดิเชื )อต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุ
กํากบัการขนสง่เพื
อป้องกนัการลกัลอบทิ )งมลูฝอยให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยติดเชื )อพร้อม
หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
   2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมลูฝอยติดเชื )อ
แก่ผู้ขออนญุาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
อาจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 
 
 



 
 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ที�มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
คณุวฒิุของ
เจ้าหน้าที�
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมลู
ฝอยติดเชื /ออย่าง
น้อยหนึ�งคน 
(คณุสมบตัิสําเร็จ
การศกึษาไมต่ํ�า
กวา่ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ด้าน
สาธารณสขุ
สขุาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การแพทย์ด้านใด
ด้านหนึ�ง) 

3) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�รับกําจดั
มลูฝอยติดเชื /อที�
ได้รับใบอนญุาต
และมีการดําเนิน
กิจการที�ถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ กําจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

4) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยที�แสดง
รายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 
เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี�และ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบั
การแพร่เชื /อหรือ
อนัตรายที�อาจ
เกิดจากมลูฝอย
ติดเชื /อ (ตาม
หลกัสตูรและ
ระยะเวลาที�
กระทรวง
สาธารณสขุ
กําหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา) 

 
 
 
 
 

ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอยติดเชื /อ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื �อฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 



หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยทั�วไป 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทั
วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนมลูฝอยทั
วไป 19/05/2558 09:44  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  โทรสาร  075-355246 
    /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นสามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
- ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทั
วไปโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดย
ยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณ
กลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
     2.เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (1) ผู้ประกอบกิจการที
ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทั
วไปด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทั
วไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุ
กํากบัการขนสง่เพื
อป้องกนัการลกัลอบทิ )งมลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (4) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มลูฝอยทั
วไปพร้อม
หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2.  หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30 
วนันบัแตว่นัที




ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมลูฝอยทั
วไปแก่
ผู้ขออนญุาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 



 
 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ที�มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยที�แสดง
รายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั ( เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี�และ
ผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํา

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการมลู
ฝอยทั�วไป (ตาม
หลกัเกณฑ์ที�
ท้องถิ�นกําหนด) 

4) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยทั�วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อกาํหนดของท้องถิ�น) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของถิ&น) 



 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเกบ็และขนสิ�งปฏกูิล 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ
งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนสิ
งปฏิกลู 19/05/2558 13:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-3773600 โทรสาร  075-355246 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 
 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ
งปฏิกลูโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคํา
ขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/
กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
  (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ
งปฏิกลูด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตังิาน
ประจํายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ
งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุกํากบัการ
ขนสง่เพื
อป้องกนัการลกัลอบทิ )งสิ
งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
  (3) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิ
งปฏิกลูพร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเติมเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั )นให้
จดัทําบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเติมภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

พื )นที
 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเติม
ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คนืคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2) (พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อกใบอนญุาต
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บและขนสิ
ง
ปฏิกลูแก่ผู้ขออนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสั
งไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกัก.พ.ร. 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบ) 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื )นที
 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 



 
 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที�รับกําจดั
สิ�งปฏิกลูที�ได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนิน
กิจการที�ถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ กําจดัสิ�ง
ปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนสิ�ง
ปฏิกลูที�แสดง
รายละเอียด
ขั /นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี�และ
ผู้ปฏิบตัิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการสิ�ง
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑ์ที�
ท้องถิ�นกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการเก็บขนสิ�ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นกําหนด) 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนสิ�งปฏกูิลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-483075  หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 



หมายเหตุ((ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั �งสถานที�จาํหน่ายอาหารและสถานที�สะสม
อาหารพื �นที�ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:  กองสาธารณสขุและสิ
งแวดล้อม  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพื )นที
ไม่

เกิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการ
ที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที&แก้ไขเพิ&มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตั )งสถานที
จําหน่าย
อาหารและสถานที
สะสมอาหารพื )นที
ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ&งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปนูจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โทรศพัท์  075-483075  โทรสาร  075-355246 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี&ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที&รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที&ทอ้งถิ&นเปิดใหบ้ริการ) 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในอาคารหรือพื )นที
ใดซึ
งมีพื )นที
ไมเ่กิน 200 
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นเพื
อขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งทั )งนี )
ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทนัทีหลงัจากยื
นคําขอโดยยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที

กฎหมายกําหนดพร้อมทั )งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) ......ระบเุพิ
มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั )งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการ
แจ้งยื
นคําขอแจ้งจดัตั )ง
สถานที
จําหน่ายอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื )นที

ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลกัฐานที
ท้องถิ
น
กําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะให้บริการ
สว่นงาน/
หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ออกใบรับแจ้ง 
 

30 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

2. กฎหมาย
กําหนดต้องออก
ใบรับแจ้งภายใน
วนัที
ได้รับแจ้ง) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจ้งไมถ่กูต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้
ยื
นคําขอแจ้งแก้ไข/เพิ
มเติม
เพื
อดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั )นให้จดัทําบนัทกึ
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยื
น
เพิ
มเตมิภายใน 7 วนันบัแต่
วนัที
ได้รับแจ้งโดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั )นด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. หากผู้แจ้งไม่
แก้ไขหรือไมส่ง่
เอกสารเพิ
มเติม
ภายใน 7 วนัทํา
การนบัแตว่นัที

ได้รับการแจ้งที

กําหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้เจ้า
พนกังานท้องถิ
นมี
อํานาจสั
งให้การ
แจ้งของผู้แจ้งเป็น
อนัสิ )นสดุ) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรับรองการแจ้ง/
การแจ้งเป็นอนัสิ )นสดุ 
     1. กรณีออกหนงัสือ
รับรองการแจ้ง 
มีหนงัสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
เพื
อมารับหนงัสือรับรองการ
แจ้ง 

5 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีการแจ้งเป็นอนั
สิ )นสดุ 
แจ้งคําสั
งให้การแจ้งเป็นอนั
สิ )นสดุแก่ผู้แจ้งทราบพร้อม
แจ้งสิทธิการอทุธรณ์ 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งออกหนงัสือรับรอง 
การแจ้ง) 
แจ้งให้ผู้ยื
นคําขอแจ้งมา
ชําระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที

ท้องถิ
นกําหนด (สถานที

จําหน่ายอาหารและสถานที

สะสมอาหารพื )นที
ไมเ่กิน 
200 ตารางเมตร)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ
น 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ
มขึ )นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั )นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที�มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

5) 

หลกัฐานที�แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการสว่น
ท้องถิ�นประกาศ
กําหนด) 

2) 
เอกสารและ
หลกัฐานอื�นๆ
ตามที�ราชการ

- 0 1 ฉบบั - 



ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สว่นท้องถิ�น
ประกาศกําหนด 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

 
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั �งสถานที�จาํหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร 

พื �นที�ไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลตําบลกะทนู  อําเภอพิปนูจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท์ 075-483075  

หรือเวป็ไซต์  www.kathuncity.go.th 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที&รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอแจ้งจดัตั )งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ&น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลกะทนู 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  



 
 

 
 

 


