
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
เร่ือง  คู่มือการบริการส าหรับประชาชน 

................................................... 
 

           ด้วยพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้การกระท าท่ีต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนซึ่งก าหนดขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาท่ี
ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมค าขอ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อาศัยอ านาจมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้จัดท าคู่มืองานบริการส าหรับประชาชน  ดังนี้ 
 

๑. การจดทะเบียนพาณิชย์(ต้ังใหม่) กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา 
๒. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) 
๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  
๕. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๖. การแจ้งขุดดิน 
๗. การแจ้งถมดิน 
๘. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
๙. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
๑๐. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
๑๑. การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
๑๒. การรับช าระภาษีป้าย 
๑๓. การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
๑๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร 
๑๕. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๑๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
๑๗. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
๑๘. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
๑๙. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

  ๒๐.การขอใบอนุญาต.../ 
 



          -๒- 
 

๒๐. การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

๒๑. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๒๒. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
๒๓. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
๒๔. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
๒๕. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 
๒๖. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ี

ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๒๗. การลงทะเบียนเลือก/เปล่ียนหน่วยบริการประจ าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

           
    (นายสุรพล   ตันกสิกิจ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์
 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกจิ พ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกจิทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง  แต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส  านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

2555   
9) ค าสัง่ส  านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
 
 



 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 16:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
2) สถานทีใ่ห้บริการ จงัหวดัอืน่ ตดิต่อ 

(1) ส านกังานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิต่อเทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิต่อ อบต.  
(3) เมืองพทัยา  
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรอื
อบต.หรอืเมืองพทัยานัน้)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพค์ าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืดาวนโ์หลด
จาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมีความบกพรอ่งไม่สมบูรณ ์ 



 
เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ที่จะจดัท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้ง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบนัทกึ
ดงักลา่ว มิเช่นนัน้จะถือวา่ผูย้ื่นค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึ
ดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่การเงินรบัช าระ
คา่ธรรมเนียม 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจด
ทะเบียน/เจา้หนา้ที่บนัทกึ
ขอ้มลูเขา้ระบบ/จดัเตรยีม
ใบส าคญัการจดทะเบียน/
หนงัสอืรบัรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ื่น 
ค าขอ 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาท ี

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง) 
 



ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
ส าเนาทะเบียนบา้น กรมการ

ปกครอง 

0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย ์(แบบ ทพ.) 

กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสอืใหค้วาม
ยินยอมใหใ้ชส้ถาน
ท่ีตัง้ส  านกังานแหง่
ใหญ่ โดยใหเ้จา้ของ
รา้นหรอืเจา้ของ
กรรมสทิธ์ิลงนาม และ
ใหมี้พยานลงช่ือ
รบัรองอยา่งนอ้ย 1 
คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจา้บา้น ) 

3) 

ส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้
ความยินยอมเป็นเจา้
บา้นหรอืส  าเนา
สญัญาเช่าโดยมีผูใ้ห้
ความยินยอมเป็นผู้
เช่า หรอืเอกสารสทิธ์ิ
อยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจา้ของกรรมสทิธ์ิเป็น
ผูใ้หค้วามยินยอม 
พรอ้มลงนามรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจา้บา้น ) 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่ง - 1 0 ฉบบั - 



ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใชป้ระกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ีส  าคญั
บรเิวณใกลเ้คียง
โดยสงัเขป พรอ้มลง
นามรบัรองเอกสาร 

5) 
หนงัสอืมอบอ านาจ 
(ถา้มี) พรอ้มปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูร้บั
มอบอ านาจ (ถา้มี) 
พรอ้มลงนามรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบบั - 

7) 

ส าเนาหนงัสอือนญุาต 
หรอื หนงัสอืรบัรองให้
เป็นผูจ้  าหนา่ยหรอืให้
เช่าสนิคา้ดงักลา่วจาก
เจา้ของลขิสทิธ์ิของ
สนิคา้ที่ขายหรอืใหเ้ช่า 
หรอื ส  าเนา
ใบเสรจ็รบัเงินตาม
ประมวลรษัฎากร หรอื
หลกัฐานการซือ้ขาย
จากตา่งประเทศ 
พรอ้มลงนามรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรอื
ใหเ้ช่า แผน่ซีดี  
แถบบนัทกึ วีดิ
ทศัน ์แผน่วีดิทศัน ์ 
ดีวีดี หรอืแผน่วีดี
ทศันร์ะบบดิจิทลั
เฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การบนัเทิง) 

8) 

หนงัสอืชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิของ
แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ
และหลกัฐานแสดง
จ านวนเงินทนุ หรอื 
อาจมาพบเจา้หนา้ที่

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคา้อญัมณี
หรอืเครื่องประดบั
ซึ่งประดบัดว้ยอญั
มณี) 



ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เพื่อท าบนัทกึถอ้ยค า
เก่ียวกบัขอ้เท็จจรงิ
ของแหลง่ท่ีมาของ
เงินทนุพรอ้มแสดง
หลกัฐานแสดงจ านวน
เงินทนุก็ได ้

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรยีน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก  ต าบลทุง่คอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110 

หมายเหตุ (035 462880-2) 
3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท ์: Call Center 1570 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต ์ : www.thungkhok.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 



18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์
 

20. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

21. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

22. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

23. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

24. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกจิทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง  แต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส  านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

2555   
8) ค าสัง่ส  านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
9) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 

10) ค าสัง่ส  านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์และ
เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชยจ์งัหวดับึงกาฬ 

25. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

26. พื้นที่ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ทอ้งถ่ิน  

27. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
 
 

 



28. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

29. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 16:20  

30. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร/ีตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
2) สถานทีใ่ห้บริการ จงัหวดัอืน่ ตดิต่อ 

(1) ส านกังานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิต่อเทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิต่อ อบต.  
(3) เมืองพทัยา  
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรอื
อบต.หรอืเมืองพทัยานัน้)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

31. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ซึ่งไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวจ้ะตอ้งยื่นค าขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีไดมี้การเปลี่ยนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 
2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพค์ าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืดาวนโ์หลด
จาก www.dbd.go.th 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมีความบกพรอ่งไม่สมบูรณ ์ 



เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ที่จะจดัท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้ง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบนัทกึ
ดงักลา่ว มิเช่นนัน้จะถือวา่ผูย้ื่นค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึ
ดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 

32. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่การเงินรบัช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 
/เจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มลูเขา้
ระบบ/จดัเตรยีมใบส าคญั
การจดทะเบียน/หนงัสอื
รบัรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ื่นค า
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาท ี

33. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

34. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร
ประจ าตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ พรอ้มลงนาม



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาทะเบียน
บา้นของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ พรอ้มลงนาม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย ์(แบบ 
ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ตน้ฉบบั) 
หนงัสอืใหค้วาม
ยินยอมใหใ้ช้
สถานท่ีตัง้
ส  านกังานแหง่
ใหญ่ โดยให้
เจา้ของรา้นหรอื
เจา้ของ
กรรมสทิธ์ิลงนาม 
และใหมี้พยานลง
ช่ือรบัรองอยา่ง
นอ้ย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจา้บา้น ) 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บา้นท่ีแสดงให้
เห็นวา่ผูใ้หค้วาม
ยินยอมเป็นเจา้
บา้นหรอืส  าเนา
สญัญาเช่าโดยมี

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจา้บา้น) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูใ้หค้วาม
ยินยอมเป็นผูเ้ช่า 
หรอืเอกสารสทิธ์ิ
อยา่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจา้ของ
กรรมสทิธ์ิเป็น
ผูใ้หค้วาม
ยินยอม พรอ้มลง
นามรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

4) 

แผนท่ีแสดง
สถานท่ีซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ี
ส  าคญับรเิวณ
ใกลเ้คียง
โดยสงัเขป พรอ้ม
ลงนามรบัรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจ (ถา้มี) 
พรอ้มปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
(ถา้มี) พรอ้มลง
นามรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 
ใบทะเบียน
พาณิชย ์(ฉบบั
จรงิ) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 



 
35. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม (คร้ังละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
36. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรยีน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก  ต าบลทุง่คอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110 

หมายเหตุ (035 0462880-2) 
3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท ์:035 462880-2 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต ์ : www.thungkhok.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
37. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
38. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 



คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์
 

39. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลกิประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

40. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

41. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

42. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

43. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

2555   
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง  แต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส  านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
6) ค าสัง่ส  านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2553  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
7) ค าสัง่ส  านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชยจ์งัหวดับึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกจิทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกจิ พ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

44. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

45. พื้นที่ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ทอ้งถ่ิน  

46. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
 



47. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

48. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 16:25  

49. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
2) สถานทีใ่ห้บริการ จงัหวดัอืน่ ตดิต่อ 

(1) ส านกังานเทศบาล  
โทรศพัท ์: ตดิต่อเทศบาล  
(2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)  
โทรศพัท ์: ตดิต่อ อบต.  
(3) เมืองพทัยา  
โทรศพัท ์: 038-253154 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรอื
อบต.หรอืเมืองพทัยานัน้)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

50. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไ์ว ้ตอ่มาไดเ้ลกิประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เช่น 
ขาดทนุ ไม่ประสงคจ์ะประกอบการคา้ตอ่ไป เจา้ของสถานท่ีเรยีกหอ้งคืนเพราะหมดสญัญาเช่า หรอืเลกิหา้งหุน้สว่น
บรษิัท ใหย้ื่นค าขอจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจา้หนา้ที่ภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลกิ
ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
2. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัขอ้งไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลกิดว้ยตนเอง เช่น วิกลจรติ ตาย สาบสญู 
เป็นตน้ ใหผู้ท่ี้มีสว่นไดเ้สยีตามกฎหมาย เช่น สามี ภรยิา บิดา มารดา หรอืบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชย
กิจแทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนัน้ได ้โดยใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลกิ พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานการท่ีผูป้ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง เช่น ใบมรณบตัร ค าสั่งศาล 
เป็นตน้ 



 
3. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกิจไดด้ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยื่นแทน
ก็ได ้
4.ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจา้ของกิจการหรอืผูมี้สว่นไดเ้สยี (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองรายการในค า
ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพค์ าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืดาวนโ์หลด
จาก www.dbd.go.th 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมีความบกพรอ่งไม่สมบูรณ ์
เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ที่จะจดัท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้ง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบนัทกึ
ดงักลา่ว มิเช่นนัน้จะถือวา่ผูย้ื่นค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึ
ดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
51. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจง้ผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่การเงินรบัช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 
/เจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มลูเขา้
ระบบ/จดัเตรยีมใบส าคญั
การจดทะเบียน/หนงัสอื
รบัรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ื่นค า
ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาท ี



 
52. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

53. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร
ประจ าตวัของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรอืทายาทท่ี
ยื่นค าขอแทน 
พรอ้มลงนาม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย ์(แบบ 
ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย ์(ฉบบั
จรงิ) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ส าเนาใบมรณ
บตัรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทท่ียื่นค า
ขอเป็นผูล้งนาม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) ส าเนาหลกัฐาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงความเป็น
ทายาทของผูล้ง
ช่ือแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแก่กรรม 
พรอ้มลงนาม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง 

5) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจ (ถา้มี) 
พรอ้มปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
(ถา้มี) พรอ้มลง
นามรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 
54. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
 
 
 
 
 
 



 
55. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรยีน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก  ต าบลทุง่คอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110 

หมายเหตุ (035 462880-2) 
3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท ์: 035 462880-2 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต ์ : www.thungkhok.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 
 

56. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
 

57. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 
 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

58. ช่ือกระบวนงาน: การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

59. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

60. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

61. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

62. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

63. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

64. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

65. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วนั  
66. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

67. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 15:32  

68. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
 

69. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้  ใดจะก่อสร างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรบัใบอนญุาตจากเจ  ้าพนกังาท องถ่ินก็ได ้โดยการแจง้ต่อเจ าพนกังานท องถ่ิน
ตามมาตรา 39 ทวิ แลว้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐาน
การแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้ภายในวนัท่ีไดร้บัแจง้ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื่น
เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39ทวิ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้แ้จง้มา 



 
ด าเนินการ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ค าสั่งดงักลา่ว และภายใน 120วนันบัแตว่นัท่ีได้
ออกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทวิ หรอืนบัแตว่นัท่ีเริ่มการก่อสรา้งอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจ
พบวา่การก่อสรา้งอาคารท่ีไดแ้จง้ไว ้แผนผงับรเิวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของ
อาคารท่ีไดย้ื่นไวต้ามมาตรา 39ทวิ ไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญัติแหง่พระราชบญัญัตินี ้กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญัติทอ้งถ่ินท่ี
ออกตามพระราชบญัญัตินี ้หรอืกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 
39ทวิ ทราบโดยเรว็ 
 
 
70. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้ก่อสรา้งอาคาร จ่าย
คา่ธรรมเนียม และรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท่ี์ดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง
จดัท าผงับรเิวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดิน ฯ 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสอืแจง้ผูย้ื่นแจง้ทราบ 
 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วนั 
 

71. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

72. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง้
ก่อสรา้งอาคาร
ตามท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ก าหนด และ
กรอกขอ้ความให้
ครบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง
อาคาร) 

2) 
โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรอื ส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เทา่ตน้ฉบบัทกุ
หนา้ พรอ้ม
เจา้ของท่ีดินลง
นามรบัรอง
ส  าเนา ทกุหนา้  
กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่
เจา้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสอืยินยอม
ของเจา้ของท่ีดิน           
ใหก้่อสรา้ง
อาคารในท่ีดิน 

อาคาร) 

3) 

ใบอนญุาตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรอืใบอนญุาตฯ 
ฉบบัตอ่อาย ุหรอื
ใบอนญุาตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พรอ้มเงื่อนไข
และแผนผงัท่ีดิน
แนบทา้ย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง
อาคาร) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ ตอ้งมี
หนงัสอืมอบ
อ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พรอ้มส  าเนาบตัร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง
อาคาร) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวั
ประชาชน ส  าเนา
ทะเบียนบา้น 
หรอืหนงัสอื
เดินทางของผู้
มอบและผูร้บั
มอบอ านาจ 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน และ
ส าเนาทะเบียน
บา้นของผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูร้บัมอบอ านาจ
เจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของ
ท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง
อาคาร) 

6) 

หนงัสอืยินยอม
ใหชิ้ดเขตท่ีดิน
ตา่งเจา้ของ 
(กรณีก่อสรา้ง
อาคารชิดเขต
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง
อาคาร) 

7) 

หนงัสอืรบัรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (ระดบั
วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

หนงัสอืรบัรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนงัสอืยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสรา้งพรอ้ม
ส  าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ี
ตอ้งมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

10) 

หนงัสอืยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสรา้งพรอ้ม
ส  าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารท่ีตอ้งมี
สถาปนิกควบคมุ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

งาน) 

11) 

แผนผงับรเิวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลายมือช่ือพรอ้ม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของสถาปนิก 
และวิศวกร
ผูอ้อกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

12) 

รายการค านวณ
โครงสรา้ง แผ่น
ปกระบุช่ือ
เจา้ของอาคาร 
ช่ืออาคาร 
สถานท่ีก่อสรา้ง 
ช่ือ คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของวิศวกรผู้
ค  านวณพรอ้มลง
นามทกุแผน่          
(กรณีอาคาร
สาธารณะ 
อาคารพิเศษ 
อาคารท่ีก่อสรา้ง
ดว้ยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบรเิวณท่ีตอ้งมี
การค านวณให้
อาคารสามารถ
รบั
แรงสั่นสะเทือน
จากแผน่ดินไหว
ได ้ตาม
กฎกระทรวง 
ก าหนดการรบั
น า้หนกั ความ
ตา้นทาน ความ
คงทนของอาคาร 
และพืน้ดินท่ี
รองรบัอาคารใน
การตา้นทานแรง
แรงสั่นสะเทือน
ของแผน่ดินไหว 
พ.ศ. 2550 ตอ้ง
แสดง
รายละเอียดการ
ค านวณ การ
ออกแบบ
โครงสรา้ง 

13) 

กรณีใชห้นว่ยแรง
เกินกวา่คา่ที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใชค้า่ fc > 
65 ksc. หรอื คา่ 
fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรบัรอง
โดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือได ้วิศวกร
ผูค้  านวณและผู้
ขออนญุาต ลง
นาม 

14) 

กรณีอาคารท่ีเขา้
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของ
คอนกรตีท่ีหุม้
เหลก็เสรมิ หรอื 
คอนกรตีหุม้
เหลก็ ไม่นอ้ยกวา่
ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง หรอื
มีเอกสารรบัรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

16) 

หนงัสอืรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปรบัอากาศ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสอืรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟา้ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสอืรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปอ้งกนัเพลงิไหม ้
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสอืรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
บ าบดัน า้เสยีและ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การระบายน า้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

20) 

หนงัสอืรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ประปา (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสอืรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ลฟิต ์(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส  าหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรอือาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

 
 

73. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
74. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเ์นต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  



 
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนยบ์รกิารขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

75. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

76. หมายเหตุ- 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

77. ช่ือกระบวนงาน: การแจง้ขดุดิน 

78. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

79. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

80. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

81. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

82. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

83. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

84. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7 วนั  
85. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

86. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 15:43  

87. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

88. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขดุดินท่ีตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น ดงันี  ้
         1.1การด าเนินการขดุดินนัน้จะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินใชบ้งัคบั 
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 



 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึ่งรฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บรเิวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งท่ีซึ่งรฐัมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถ่ินซึ่งไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการขดุดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินคือประสงคจ์ะท าการ
ขดุดินโดยมีความลกึจากระดบัพืน้ดินเกิน 3 เมตรหรอืมีพืน้ท่ีจากบอ่ดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรอืมีความลกึหรอืพืน้ท่ี
ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด โดยประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการกระท าหรอืขดัหรอืแยง้

กบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
     2. การพิจารณารบัแจง้การขดุดิน 
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนั นบั
แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนั นบัแตว่นัท่ีมี
การแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก าหนด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรบัแจง้
ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ท่ีถกูตอ้ง 
 
 
89. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื่นเอกสารแจง้การถม
ดิน ตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลู 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 
 

5 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รบัแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รบัใบรบัแจง้ 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ด าเนินการขดุดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วนั 
 

90. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

91. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับรเิวณท่ี
ประสงคจ์ะ
ด าเนินการขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บรเิวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรอื ส.ค.1 ขนาด
เทา่ตน้ฉบบัทกุ
หนา้ พรอ้ม
เจา้ของท่ีดินลง
นามรบัรอง

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้ออนญุาต
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสอื
ยินยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้
ก่อสรา้งอาคารใน



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนา ทกุหนา้ ท่ีดิน) 

5) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอ่ืนยื่นแจง้
การขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสอืยินยอม
ของเจา้ของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 
(วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณการขดุ
ดินท่ีมีความลกึ
จากระดบัพืน้ดิน
เกิน 3 เมตร หรอื
พืน้ท่ีปากบอ่ดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตรตอ้ง
เป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต ่ากวา่
ระดบัสามญั 
วิศวกรกรณีการ
ขดุท่ีมีความลกึ
เกินสงู 20 เมตร 
วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั

- 1 0 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดบัวฒุิ
วิศวกร)) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตัง้อุปกรณ์
ส  าหรบัวดัการ
เคลื่อนตวัของดิน  

- 1 0 ชุด (กรณีการขดุดิน
ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) 

ช่ือผูค้วบคมุงาน
(กรณีการขดุดิน
ลกึเกิน 3 เมตร 
หรอืมีพืน้ท่ีปาก
บอ่ดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตร หรอืมีความ
ลกึหรอืมีพืน้ท่ี
ตามท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด
ผูค้วบคมุงาน
ตอ้งเปน้ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
 

92. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 



 

หมายเหตุ -   
93. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเ์นต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนยบ์รกิารขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
94. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

95. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

96. ช่ือกระบวนงาน: การแจง้ถมดิน 

97. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

98. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

99. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

100. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

101. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

102. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

103. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7 วนั  
104. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

105. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 15:43  

106. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

107. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินท่ีตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น ดงันี ้
         1.1การด าเนินการถมดินนัน้จะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินใชบ้งัคบั 
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 



              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึ่งรฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บรเิวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งท่ีซึ่งรฐัมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถ่ินซึ่งไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินคือประสงคจ์ะท า
การถมดินโดยมีความสงูของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินตา่งเจา้ของท่ีอยูข่า้งเคียง และมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรอื
มีพืน้ท่ีเกินกวา่ที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการขดัหรอื
แยง้กบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารบัแจง้การถมดิน 
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนั นบั
แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนั นบัแตว่นัท่ีมี
การแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก าหนด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรบัแจง้
ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ท่ีถกูตอ้ง 
 
108. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื่นเอกสารแจง้การถม
ดิน ตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลู 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 
 

5 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รบัแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วนั 



 
109. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

110. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับรเิวณท่ี
ประสงคจ์ะ
ด าเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บรเิวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรอื ส.ค.1 ขนาด
เทา่ตน้ฉบบัทกุ
หนา้ พรอ้ม
เจา้ของท่ีดินลง
นามรบัรอง
ส  าเนา ทกุหนา้ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้ออนญุาต
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสอื
ยินยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้
ก่อสรา้งอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอ่ืนยื่นแจง้
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

หนงัสอืยินยอม
ของเจา้ของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 
(กรณีการถมดิน
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตาราง
เมตร และมี
ความสงูของเนิน
ดินตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ต  ่ากวา่
ระดบัสามญั
วิศวกร กรณีพืน้ท่ี
เกิน 2,000 
ตารางเมตรและ
มีความสงูของ
เนินดินเกิน 5 
เมตร วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุาตให้

- 1 0 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สาขาวิศวกรรม
โยธา ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

8) 

ช่ือผูค้วบคมุงาน 
(กรณีการถมดิน
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตาราง
เมตร และมี
ความสงูของเนิน
ดินตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป ตอ้งเป็นผู้
ไดร้บัใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) 
ช่ือและท่ีอยูข่องผู้
แจง้การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
111. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   
112. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเ์นต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 



 
4. ศูนยด์ ารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนยบ์รกิารขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
113. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

114. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผู้์ป่วยเอดส ์

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

115. ช่ือกระบวนงาน: การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์

116. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

117. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

118. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

119. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 
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120. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

121. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

122. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
123. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

124. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 24/07/2015 13:54  

125. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก 

ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร/ีตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 

126. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท่ี์มีคณุสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะขอรบัการสงเคราะหใ์หย้ื่นค า
ขอตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินท่ีตนมีผูล้  าเนาอยู ่กรณีไมส่ามารถเดินทางมายื่นค าขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบ
อ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้



 หลกัเกณฑ ์
 
     ผูมี้สทิธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. เป็นผูป่้วยเอดสท่ี์แพทยไ์ดร้บัรองและท าการวินิจฉยัแลว้ 
 
2. มีภมิูล  าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 
    3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรอืถกูทอดทิง้ หรือขาดผูอุ้ปการะเลีย้งด ูหรอืไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ง
ตนเองไดใ้นการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัความเดือดรอ้นกวา่ หรอืผูท่ี้มีปัญหาซ  า้ซอ้น หรอืผูท่ี้
อยูอ่าศยั      อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบรกิารของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาก่อน 
 
 วิธีการ 
 
    1. ผูป่้วยเอดส ์ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ณ ท่ีท าการองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ดว้ยตนเองหรอื มอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได  ้
 
    2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบติัวา่สมควรไดร้บัการสงเคราะหห์รอืไม่ โดยพิจารณาจากความ
เดือดรอ้น เป็นผูท่ี้มีปัญหาซ  า้ซอ้น หรอืเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบรกิารของรฐั 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่ถือวา่ขาดคณุสมบติัตามนยัแหง่ระเบียบ ตอ้งไปยื่นความประสงคต์อ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 
127. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัการ
สงเคราะหห์รอืผูร้บัมอบ
อ านาจ ยื่นค าขอ     พรอ้ม
เอกสารหลกัฐาน และ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบค ารอ้ง
ขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่และ
คณุสมบติั 
 

15 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบติัของผูท่ี้
ประสงคร์บัการสงเคราะห ์
 

3 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนั นบัจาก
ไดร้บัค าขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวติัพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้รหิาร
พิจารณา 
 

2 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนั นบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู ่(ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุติั 
 

7 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนั นบัแต่
วนัท่ียื่นค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. ผูร้บัผิดชอบ คือ 
ผูบ้รหิารองคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน 
3. กรณีมี
ขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบั
การพิจารณา 
ไดแ้ก่ สภาพความ
เป็นอยู ่คณุสมบติั 
หรอืขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณ
จะแจง้เหตขุดัขอ้ง
ท่ีไม่สามารถให้
การสงเคราะหใ์หผู้ ้
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   13 วนั 
 



 
128. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

129. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่าย
พรอ้มส  าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พรอ้มส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอ้มส  าเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของรฐั ท่ีมีรูป
ถ่ายพรอ้มส  าเนา
ของผูร้บัมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

6) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอ้มส  าเนาของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผูข้อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายผุา่น
ธนาคารของผูร้บั
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 
 

130. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
131. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 



 
132. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

 
133. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

134. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ความพิการ 
135. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี

136. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

137. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

138. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2553 
 

139. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

140. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

141. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
142. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

143. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 13:28  

144. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 

145. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน 
 
 พ.ศ.2553 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหค้นพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ความพิการ 



 ในปีงบประมาณถดัไป ณ ท่ีท าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีตนมีภมิูล  าเนา หรอืสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 หลกัเกณฑ ์
 
     ผูมี้สทิธิจะไดร้บัเงินเบีย้ความพิการ ตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้
 
 1. มีสญัชาติไทย 
 
 2. มีภมิูล  าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
 
 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 
 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะหข์องรฐั 
 
ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ คนพิการหรอืผูด้แูลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้
ความพิการโดยรบัเงินสดดว้ยตนเอง หรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรอืผูด้แูลคนพิการ ผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี 
 
ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ์ึ่งมีผูแ้ทนโดยชอบ คนเสมือนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์หรอืผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 
 
 วิธีการ 
 
    1. คนพิการที่จะมีสทิธิรบัเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไป ใหค้นพิการ หรอืผูด้แูลคนพิการ ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินณ สถานท่ี
และภายในระยะเวลา ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 
 
    2.กรณีคนพิการที่ไดร้บัเงินเบีย้ความพิการจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ลว้ 
 
    3. กรณีคนพิการที่มีสทิธิไดร้บัเบีย้ความพิการไดย้า้ยท่ีอยู ่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ความพิการตอ้งไปแจง้
ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหม่ท่ีตนยา้ยไป 
 
 



 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไป                 
หรอืผูร้บัมอบอ านาจ ยื่นค า
ขอ พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
และเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค า
รอ้งขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียน ตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 นาท ี
 

146. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 



 

147. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวัคน
พิการตาม
กฎหมายวา่ดว้ย 
การสง่เสรมิการ
คณุภาพชีวิตคน
พิการพรอ้ม
ส  าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พรอ้มส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอ้มส  าเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรบั
เงินเบีย้ความ
พิการประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหนว่ยงาน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่าย
พรอ้มส  าเนาของ
ผูด้แูลคนพิการ 
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผู ้
อนบุาล แลว้แต่
กรณี (กรณียื่นค า
ขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอ้มส  าเนาของ
ผูด้แูลคนพิการ 
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผู ้
อนบุาล แลว้แต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็นผูเ้ยาว์
ซึ่งมีผูแ้ทนโดย
ชอบ คนเสมือน
ไรค้วามสามารถ 
หรอืคนไร ้
ความสามารถ 
ใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์
หรอืผูอ้นบุาล 
แลว้แตก่รณีการ
ยื่นค าขอแทน
ตอ้งแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผูแ้ทนดงักลา่ว) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 

148. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 
 
 
 



 
149. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 
 

 
150. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ 

 
 

151. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 29/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

152. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
153. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

154. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

155. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

156. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2552 
 

157. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

158. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

159. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
160. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

161. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 13:35  

162. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 
 
 
 
 
 

 



163. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสบิปีบรบิูรณข์ึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป และ
มีคณุสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีตน
มีภมิูล  าเนา ณ ส  านกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินหรอืสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก าหนด 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
    1.มีสญัชาติไทย 
 
    2.มีภมิูล  าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
 
    3.มีอายหุกสบิปีบรบิูรณข์ึน้ไป ซึ่งไดล้งทะเบียน และยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 
    4.ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรอืสทิธิประโยชนอ่ื์นใดจากหนว่ยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ผูร้บับ  านาญ เบีย้หวดับ านาญพิเศษ หรอืเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ผูไ้ดร้บัเงินเดือน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนท่ีรฐัหรอืองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงิน
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 
 
    ในการยื่นค าขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
 
       1.รบัเงินสดดว้ยตนเอง หรอืรบัเงินสดโดยบุคคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากผูมี้สทิธิ 
 
       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สทิธิ หรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดร้บัมอบ
อ านาจจากผูมี้สทิธิ 
 
 
 
 
 
 



 
 วิธีการ 
 
     1.ผูท่ี้จะมีสทิธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไป ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกาศก าหนดดว้ยตนเอง หรอืมอบ
อ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการได ้
 
     2.กรณีผูส้งูอายท่ีุไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ใหถื้อวา่เป็นผู้
ไดล้งทะเบียน และยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแ้ลว้ 
 
     3.กรณีผูส้งูอายท่ีุมีสทิธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหม่ท่ีตน  ยา้ยไป 
 
 
164. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอาย ุใน
ปีงบประมาณถดัไป          
หรอืผูร้บัมอบอ านาจ ยื่นค า
ขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
และเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค า
รอ้งขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรอืผูร้บั
มอบอ านาจ 
 
 

10 นาที กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 นาท ี
 

165. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

166. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่าย
พรอ้มส  าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พรอ้มส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพรอ้ม
ส  าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพ ผูป้ระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายุ
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายผุา่น

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ธนาคาร) 

4) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่าย
พรอ้มส  าเนาของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
(กรณีมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพรอ้ม
ส  าเนาของผูร้บั
มอบอ านาจ 
(กรณีผูข้อรบัเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายผุา่น
ธนาคารของผูร้บั
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 



 
167. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
168. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
169. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

- 
 

 
170. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 29/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

171. ช่ือกระบวนงาน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในท่ีสาธารณะ 

172. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

173. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

174. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

175. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 

176. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

177. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

178. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รกัษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7 วนั  
179. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

180. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 13:44  

181. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 

182. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารโฆษณาดว้ย
การปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในท่ีสาธารณะ จะกระท าไดต้อ่เม่ือไดร้บัหนงัสอือนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสอือนญุาตดว้ย เวน้
แต ่เป็นการกระท าของราชการสว่นทอ้งถ่ิน ราชการสว่นอ่ืน หรอืรฐัวิสาหกิจหรอืของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้หรอื



เป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการสว่นทอ้งถ่ินจดัไวเ้พื่อการนัน้ หรอืเป็นการโฆษณาในการ
เลอืกตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่รฐั สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน และการ
โฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืตน้ไม ้เพื่อใหท้ราบช่ือเจา้ของผูค้รอบครองอาคาร 
ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคาร หรอืขอ้ความอ่ืนเก่ียวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในการหา
เสยีงเลอืกตัง้ท่ีมีการโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยูด่ว้ย จะตอ้งขออนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอื
พนกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมายนีด้ว้ยเช่นกนั 
 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในท่ีสาธารณะ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืไดร้บัอนญุาตแตมิ่ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการรบัอนญุาต เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่มีอ  านาจสั่งเป็นหนงัสอืใหผู้โ้ฆษณาปลด รือ้ ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งขอ้ความหรอื
ภาพนัน้ภายในเวลาที่ก าหนด และหากเป็นกรณีท่ีมีขอ้ความหรอืภาพท่ีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรม
อนัดีของประชาชน หรอืลามกอนาจาร เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่มีอ  านาจปลด ถอน ขดู ลบ หรอืลา้ง
ขอ้ความ หรอืภาพนัน้ไดเ้องโดยคิดคา่ใชจ้่ายจากผูโ้ฆษณาตามท่ีไดใ้ชจ้่ายไปจรงิ 
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ จะอนญุาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิใน
ท่ีสาธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไม่ขดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีค ารบัรองของผูข้ออนญุาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเม่ือหนงัสอือนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาในเรื่องใดตอ้งไดร้บัอนมุติัขอ้ความ หรอืภาพท่ีใชใ้นการโฆษณา หรอื
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายใด ตอ้งไดร้บัอนมุติัหรอืไดป้ฏิบติัตามกฎหมายนัน้แลว้ อาทิ การขออนญุาตเลน่การพนนั การ
ขออนญุาตเรี่ยไร การขออนญุาตแสดงมหรสพงิว้ เป็นตน้ 
(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาดว้ยการติดตัง้ปา้ยโฆษณา ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณท่ีหา้มติดตัง้ปา้ยโฆษณา ซึ่งไดแ้ก่ บรเิวณ
ครอ่มถนนหรอืทางสาธารณะ วงเวียน อนสุาวรยี ์สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนน สวนหยอ่ม 
สวนธารณะ ถนน ตน้ไม ้และเสาไฟฟา้ซึ่งอยูใ่นท่ีสาธารณะ เวน้แตเ่ป็นการติดตัง้เพื่อพระราชพิธี รฐัพิธี หรอืการตอ้นรบั
ราชอาคนัตกุะหรอืแขกเมืองของรฐับาล 
 ในการอนญุาต เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ ตอ้งแสดงเขตทอ้งท่ีท่ีอนญุาตไวใ้นหนงัสอือนุญาต และตอ้ง
ก าหนดอายขุองหนงัสอือนญุาต ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี  ้
(1) การโฆษณาที่เป็นการคา้ ครัง้ละไม่เกิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการคา้ ครัง้และไม่เกิน 30 วนั 
 เม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้ ใหผู้ร้บัอนญุาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ 
โดยแสดงเลขท่ี และวนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัหนงัสอือนญุาตลงในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิดว้ย 
 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในท่ีสาธารณะ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสอือนญุาต ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้
พนับาท 
หมายเหต ุ: 
      กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้น



ขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูร้บัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณาพนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลา
ด าเนินงานจนกวา่ผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ย
แลว้ กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึ่งจะตอ้งมีการแกไ้ขค ารอ้ง ขอ้ความ หรอืภาพในแผน่ประกาศหรอื
แผน่ปลวิ หรอืพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนญุาตจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจง้เหตขุดัขอ้งหรอืเหตผุลท่ีไม่
สามารถออกหนงัสอือนญุาตใหผู้ข้ออนญุาตทราบภายใน 3 วนั นบัแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้ง แตจ่ะไม่เกิน 7 วนั 
หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

183. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย้ื่นค าขอยื่นค ารอ้งขอ
อนญุาต พรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) 
เมืองพทัยา 
) 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน หรอืพนกังาน
เจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจ
อนญุาตไดพ้ิจารณา 
 

1 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) 
เมืองพทัยา   
) 

3) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสอื
อนญุาต 
 

5 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ช่ือ) 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) 
เมืองพทัยา  ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วนั 
 

184. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

185. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค ารอ้งขอ
อนญุาตโฆษณา 
(แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ท่ีจะปิด ทิง้ หรอื
โปรยแผน่
ประกาศหรอื
ใบปลวิ 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรอื
ใบปลวิที่จะ
โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ยื่นค ารอ้ง พรอ้ม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นบุคคลธรรมดา 
และยื่นค ารอ้งดว้ย
ตนเอง) 

5) ส าเนาบตัร - 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ขออนญุาต 
พรอ้มรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

เป็นบุคคลธรรมดา 
แตม่อบใหบุ้คคล
อ่ืนยื่นค ารอ้งแทน) 

6) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจใหท้  าการ
แทน พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นบุคคลธรรมดา 
แตม่อบใหบุ้คคล
อ่ืนยื่นค ารอ้งแทน) 

7) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ยื่นแทน พรอ้ม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นบุคคลธรรมดา 
แตม่อบใหบุ้คคล
อ่ืนยื่นค ารอ้งแทน) 

8) 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง และ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผูย้ื่นค ารอ้งดว้ย
ตนเอง) 

9) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล 
พรอ้มรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 
และประทบัตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผูย้ื่นค ารอ้งดว้ย
ตนเอง) 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล ผู้
ยื่นค ารอ้ง พรอ้ม
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผูย้ื่นค ารอ้งดว้ย
ตนเอง) 

11) 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
รบัรองส  าเนา
ถกูตอ้ง และ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ื่นค ารอ้ง
แทน) 

12) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล 
พรอ้มรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 
และประทบัตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ื่นค ารอ้ง
แทน) 

13) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลผู้
มอบอ านาจ 
พรอ้มรบัรอง

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ื่นค ารอ้ง
แทน) 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาถกูตอ้ง 

14) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจใหท้  าการ
แทน พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ื่นค ารอ้ง
แทน) 

15) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
ผูย้ื่นค ารอ้งแทน 
พรอ้มรบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้งง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ารอ้ง
เป็นนิติบุคคล และ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ื่นค ารอ้ง
แทน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 

186. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาทีเ่ป็นการค้า  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   
2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอ่ืนๆ ที่ไมเ่ป็นการค้า  

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   
 

187. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก  ต าบลทุง่คอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110 
 



หมายเหตุ – 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

188. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอรม์ รส.1- 

 

189. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

190. ช่ือกระบวนงาน: การรบัช าระภาษีปา้ย 

191. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี

192. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

193. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

194. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

195. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

196. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

197. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
198. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

199. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 24/07/2015 14:09  

200. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก 

ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร/ีตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

201. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัติภาษีปา้ย พ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนา้ที่ในการรบัช าระภาษีปา้ย
แสดงช่ือ ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมายท่ีใชเ้พื่อการประกอบการคา้หรอืประกอบกิจการอ่ืน หรอืโฆษณาการคา้หรอืกิจการ
อ่ืน เพื่อหารายได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและวิธีการเสยีภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของปา้ยทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 
3. เจา้ของปา้ยยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ยและแจง้การประเมินภาษีปา้ย (ภ.ป. 3) 



 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรบัช าระภาษี (เจา้ของปา้ยช าระภาษีทนัที หรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจา้ของปา้ยช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและเงิน
เพิ่ม 
7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจา้ของปา้ย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนั นบั
แตไ่ดร้บัแจง้ การประเมิน เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถ่ินชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัอุทธรณ ์ตามพระราชบญัญัติภาษีปา้ย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ผูร้บัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ข
ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแลว้ 
 เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคูมื่อประชาชน 
11. หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 
10 แหง่ 
 พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
202. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของปา้ยยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความครบถว้น
ถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

1 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั (ภายในเดือน
มีนาคมของทกุปี) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

2) การพิจารณา พนกังานเจา้หนา้ที่พิจารณา 30 วนั กรมสง่เสรมิการ (1. ระยะเวลา : 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบรายการปา้ย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีปา้ย 
(ภ.ป.1) และแจง้การ
ประเมินภาษี 
 

ปกครองทอ้งถ่ิน ภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ียื่นแสดง
รายการภาษีปา้ย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้ของปา้ยช าระภาษี 
 

15 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนั นบั
แตไ่ดร้บัแจง้การ
ประเมิน (กรณี
ช าระเกิน 15 วนั 
จะตอ้งช าระเงิน
เพิ่มตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วนั 
 



 
203. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

204. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรท่ีออกใหโ้ดย
หนว่ยงานของรฐั
พรอ้มส  าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พรอ้มส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผงัแสดง
สถานท่ีตัง้หรอื
แสดงปา้ย 
รายละเอียด
เก่ียวกบัปา้ย วนั 
เดือน ปี ท่ีติดตัง้
หรอืแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ 
เช่น ส  าเนาใบ
ทะเบียนการคา้ 
ส  าเนาทะเบียน
พาณิชย ์ส าเนา
ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอ้ม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส าเนา
ใบเสรจ็รบัเงิน

- 0 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ภาษีปา้ย (ถา้มี)  

7) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 

205. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

206. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก ต าบลทุง่คอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

207. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสยีภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภ์าษีปา้ย (ภ.ป. 4) 

- 
208. หมายเหตุ 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

209. ช่ือกระบวนงาน: การรบัช าระภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 

210. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

211. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

212. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

213. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 

214. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

215. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

216. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
217. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

218. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 15:51  

219. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 

220. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัติภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนา้ที่ในการรบัช าระภาษี
โรงเรอืนและท่ีดินจากทรพัยส์นิท่ีเป็นโรงเรอืนหรือสิ่งปลกูสรา้งอยา่งอ่ืนๆ และท่ีดินท่ีใชต้อ่เน่ืองกบัโรงเรอืนหรอืสิ่งปลกู
สรา้งอยา่งอ่ืนนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยส์นิทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 



 
3. เจา้ของทรพัยส์นิยื่นแบบแสดงรายการทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์นิและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรบัช าระภาษี (เจา้ของทรพัยส์นิช าระภาษีทนัที หรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. เจา้ของทรพัยส์นิด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน กรณีท่ีเจา้ของทรพัยส์นิช าระภาษี
เกินเวลาที่ก าหนด จะตอ้งช าระเงินเพิ่มตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 
7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจา้ของทรพัยส์นิ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินได ้ภายใน 15 วนั นบั
แตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน โดยผูบ้รหิารทอ้งถ่ินชีข้าดและแจง้เจา้ของทรพัยส์นิทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเจา้ของ
ทรพัยส์นิยื่นอุทธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูร้บัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคูมื่อประชาชน 
11.จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 
 
221. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรพัยส์นิยื่นแบบ
แสดงรายการทรพัยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั นบัแต่
ผูร้บับรกิารมายื่น
ค าขอ 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

2) การพิจารณา พนกังานเจา้หนา้ที่พิจารณา 30 วนั กรมสง่เสรมิการ (1. ระยะเวลา : 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบรายการทรพัยส์นิ
ตามแบบแสดงรายการ
ทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และ
แจง้การประเมินภาษีให้
เจา้ของทรพัยส์นิด าเนินการ
ช าระภาษี 
 

ปกครองทอ้งถ่ิน ภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรพัยส์นิ 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   31 วนั 
 

222. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

223. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรฐั 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พรอ้มส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 
หลกัฐานแสดง
กรรมสทิธ์ิ

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โรงเรอืนและท่ีดิน
พรอ้มส  าเนา เช่น 
โฉนดท่ีดิน 
ใบอนญุาตปลกู
สรา้ง หนงัสอื
สญัญาซือ้ขาย 
หรอืใหโ้รงเรอืนฯ 

4) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอ้มส  าเนา เช่น 
ใบทะเบียน
การคา้ ทะเบียน
พาณิชย ์
ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
หรอืใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
คา้ของฝ่าย
สิ่งแวดลอ้ม
 สญัญา
เช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล และงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอ้ม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
 



 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 

224. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

225. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก  ต าบลทุง่คอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72110 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
226. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสยีภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรอืนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

227. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 25/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

228. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร พืนท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร 

229. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

230. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

231. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

232. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

233. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

234. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

235. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
236. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

237. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 13:54  

238. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร) 
 
 
 
 



 
239. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตร และ
มิใช่เป็นขายของในตลาด จะตอ้งยื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบุ
..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย้ื่นค าขอพรอ้มกบัเสยี
คา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ตอ่อายใุบอนญุาต และหากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่ไดม้ายื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนินการขออนญุาตใหม่เสมือน
เป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมายื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้ แตไ่ม่ช  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ และกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระ
คา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยุดด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยี
คา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน 
    2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
  (2) ตอ้งยื่นค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
240. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร พรอ้ม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ 
ขณะนัน้ ใหจ้ดัท าบนัทกึ
ความบกพรอ่งและรายการ
เอกสารหรอืหลกัฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ื่นค าขอลงนามไวใ้น
บนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
     2. กรณีไม่อนญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่อนญุาต
ใหต้อ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู ้
ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

ส านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

241. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

242. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น 
ส  าเนา
ใบอนญุาตสิ่ง
ปลกูสรา้งอาคาร 
หรอืหลกัฐาน
แสดงวา่อาคาร
นัน้สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคมุ
อาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

2) 
ใบรบัรองแพทย์
ของผูข้อรบั
ใบอนญุาต ผูช้่วย

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จ าหนา่ยอาหาร
และผูป้รุงอาหาร 

ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

 
243. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีเ่กิน 

200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
 

244. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ระบุสว่นงาน/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ช่องทางการรอ้งเรยีน) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

245. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

246. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 
 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

247. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

248. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

249. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

250. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

251. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ พ.ศ. 2545 

252. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

253. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

254. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
255. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

256. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 13:57  

257. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร) 
 
 
 
 



 
258. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถ่ินนัน้) จะตอ้งยื่นขอตอ่
อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ
(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย้ื่นค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการ
ตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผูข้อตอ่อายใุบอนญุาตไม่ไดม้ายื่นค าขอตอ่
อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนินการขออนญุาตใหม่เสมือนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 
 ทัง้นีห้ากมายื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้ แตไ่มช่  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบั
เพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ และกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยดุด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
  (2) ส าเนาใบอนญุาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์ 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
259. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
จนท. แจง้ตอ่ผูย้ื่นค าขอให้
แกไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
     2. กรณีไม่อนญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่อนญุาต
ใหต้อ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพแก่ผูข้อ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพที่มี
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 
 

260. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

261. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสาร
สทิธ์ิ หรอืสญัญา
เช่า หรอืสทิธิอ่ืน
ใด ตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชนส์ถานท่ี
ท่ีใชป้ระกอบ
กิจการในแตล่ะ
ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคารท่ีแสดงวา่

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารดงักลา่ว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนญุาต
ได ้

ประเภทกิจการ) 

3) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในแต่
ละประเภท
กิจการ เช่น 
ใบอนญุาตตาม 
พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรอืในนา่นน า้
ไทย พ.ศ. 2546 
เป็นตน้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการท่ี
กฎหมาย
ก าหนดใหมี้การ
ประเมินผล
กระทบ เช่น 
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบตอ่
สขุภาพ (HIA) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คณุภาพดา้น
สิ่งแวดลอ้ม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรบัรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ
อบรมเรื่อง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนญุาตกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
262. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 

บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
263. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 
72110) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 
 



 

264. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

265. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

266. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัมลูฝอยทั่วไป 

267. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

268. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

269. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

270. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

271. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

272. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

273. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
274. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

275. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:05  

276. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
 
 
 
 



 

277. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัมลูฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชนต์อบ
แทนดว้ยการคิดคา่บรกิาร จะตอ้งยื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ ภายใน..
ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย้ื่นค าขอพรอ้มกบัเสยี
คา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ตอ่อายใุบอนญุาต และหากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่ไดม้ายื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนินการขออนญุาตใหม่เสมือน
เป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมายื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้ แตไ่ม่ช  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ และกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระ
คา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยุดด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยี
คา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีประสงคข์อรบัใบอนญุาตตอ้งไม่มีประวติัถกูด าเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ  
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นสขุลกัษณะการก าจดัมลูฝอยทั่วไป และดา้นคณุสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
278. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการก าจดัมลู
ฝอยทั่วไป พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. หากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
     2. กรณีไม่อนญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่อนญุาต
ใหต้อ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการรบัท าการ
ก าจดัมลูฝอยทั่วไปแก่ผูข้อ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

279. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

280. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนา
ใบอนญุาตตาม

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคาร หรอื
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีก าจดัมลู
ฝอยทั่วไปท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล โดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผู้
ขนกบัผูก้  าจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจดัมลูฝอย
ท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) เอกสารหรอื - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลกัฐานแสดง
วฒุิการศกึษา
ของเจา้หนา้ที่
ควบคมุ ก ากบั 
ในการจดัการมลู
ฝอยทั่วไป อยา่ง
นอ้ย 2 คน          
1) คณุสมบติั
ส  าเรจ็การศกึษา
ไม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรหีรอื
เทียบเทา่ใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรใ์น
ดา้นสาธารณสขุ 
สขุาภิบาล 
อนามยั
สิ่งแวดลอ้ม ดา้น
ใดดา้นหนึ่ง         
2) คณุสมบติั
ส  าเรจ็การศกึษา
ไม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรหีรอื
เทียบเทา่ในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตรใ์นดา้น
สขุาภิบาล 
วิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม และ
วิศวกรรมเครื่องก
ล ดา้นใดดา้น
หนึ่ง 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) เอกสารแสดงให้ - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เห็นวา่
ผูป้ฏิบติังานท่ีท า
หนา้ที่ก าจดัมลู
ฝอยทั่วไปผา่น
การฝึกอบรมดา้น
สขุอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการท างาน 
(ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด) 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

6) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการก าจดัมลู
ฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

 
281. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไมเ่กิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
282. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 
72110) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

283. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 



 

284. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

285. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัสิ่งปฏิกลู 

286. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

287. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

288. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

289. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

290. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

291. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

292. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
293. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

294. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:08  

295. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาททีอ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร) 
 
 
 
 
 

 



296. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชนต์อบ
แทนดว้ยการคิดคา่บรกิาร จะตอ้งยื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ ภายใน..
ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย้ื่นค าขอพรอ้มกบัเสยี
คา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ตอ่อายใุบอนญุาต และหากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่ไดม้ายื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมายื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้ แตไ่ม่ช  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ และกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระ
คา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยุดด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยี
คา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นสขุลกัษณะการก าจดัสิ่งปฏิกลู และดา้นคณุสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
297. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการก าจดัสิ่ง
ปฏิกลู พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

2. หากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 30 
วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่อนญุาต
ใหต้อ่อายใุบอนญุาตกิจการ
รบัท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูแก่
ผูข้อตอ่อายใุบอนญุาต
ทราบ พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 
- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

298. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

299. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคาร หรอื
ใบอนญุาตตาม

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่
ผูป้ฏิบติังานท่ีท า
หนา้ที่ก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูผา่นการ
ฝึกอบรมดา้น
สขุอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการท างาน 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการก าจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

300. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
301. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 
72110) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

302. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
303. หมายเหตุ 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

304. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป 

305. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

306. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

307. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

308. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

309. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

310. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

311. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
312. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

313. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:12  

314. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเหดิใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 



 
315. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บั
ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดคา่บรกิาร จะตอ้งยื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืเจา้หนา้ที่ท่ี
รบัผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย้ื่นค า
ขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ตอ่อายใุบอนญุาต 
และหากผูข้อตอ่อายใุบอนญุาตไม่ไดม้ายื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนินการขอ
อนญุาตใหม่เสมือนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมายื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้ แตไ่ม่ช  าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่ก าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ และกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยดุด าเนินการไว้
ไดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของ
ทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีประสงคข์อรบัใบอนญุาตตอ้งไม่มีประวติัถกูด าเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ  
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไป ดา้นผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทั่วไปตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมีวธีิการควบคมุก ากบัการขนสง่
เพื่อปอ้งกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บ และ
ขนมลูฝอยทั่วไป พรอ้ม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงาน
งานท่ีรบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2.หากผูข้อตอ่อายุ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่อนญุาต
ใหต้อ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการรบัท าการ
เก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป
แก่ผูข้อตอ่อายใุบอนญุาต
ทราบ พรอ้มแจง้สทิธิในการ

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อุทธรณ ์
 
 

ส านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

316. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

317. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 
 
 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 
หรอืใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรบัก าจดั
มลูฝอยทั่วไปท่ี
ไดร้บัใบอนญุาต
และมีการด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล โดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผู้
ขนกบัผูก้  าจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผูข้บัขี่และ
ผูป้ฏิบติังาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมดา้น
การจดัการ     
มลูฝอยทั่วไป 
(ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอย 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

 
318. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป ฉบับละไมเ่กิน 5,000 บาท

ต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ( (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น))   
319. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 
72110) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 



320. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

321. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

322. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู 

323. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

324. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

325. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

326. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

327. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

328. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

329. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
330. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

331. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:15  

332. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดั

สพุรรณบุร ี 72110/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 

333. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนดว้ยการคิดคา่บรกิาร จะตอ้งยื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ ภายใน
..ระบุ..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย้ื่นค าขอพรอ้มกบัเสยี
คา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ตอ่อายใุบอนญุาต และหากผูข้อตอ่  



 
อายใุบอนญุาตไม่ไดม้ายื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนินการขออนญุาตใหม่เสมือน
เป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมายื่นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้ แตไ่ม่ช  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ และกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระ
คา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยุดด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยี
คา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ดา้นผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพื่อ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน) 
   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
334. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บ และ
ขนสิ่งปฏิกลู พรอ้มหลกัฐาน
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจาหนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
   4.2 กรณีไม่อนญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่อนญุาต
ใหต้อ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการรบัท าการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกลู แก่ผู ้
ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน     
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

335. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

336. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 
เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรบัก าจดั

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สิ่งปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล โดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผู้
ขนกบัผูก้  าจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผูข้บัขี่และ
ผูป้ฏิบติังาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมดา้น
การจดัการ     สิ่ง
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

 
337. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
338. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

339. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

340. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีเ่กิน 200 
ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

341. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร 

342. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

343. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

344. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

345. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

346. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

347. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

348. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
349. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

350. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:18  

351. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร/ีตดิต่อดว้ย

ตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
 
 
 



 
352. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตร และมิใช่เป็น
การขายของในตลาด ตอ้งยื่นขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ี
รบัผิดชอบ (ระบุ)   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
  (2) ส าเนาใบอนญุาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
353. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร พรอ้ม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
     2. กรณีไม่อนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่ออก
ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร แก่ผูข้ออนญุาต
ทราบ พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

354. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

355. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

5) หลกัฐานท่ีแสดง - 1 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การเป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น 
ส  าเนา
ใบอนญุาตสิ่ง
ปลกูสรา้งอาคาร
ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคมุ
อาคารของสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

2) 

ใบรบัรองแพทย์
ของผูข้อรบั
ใบอนญุาต ผูช้่วย
จ าหนา่ยอาหาร
และผูป้รุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

 
356. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ที่เกิน 200 

ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
357. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 



 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

358. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 
 

359. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

360. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

361. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

362. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

363. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

364. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ พ.ศ. 2545 

365. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

366. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

367. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
368. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

369. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:21  

370. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
 
 
 



 

371. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถ่ินนัน้) ตอ้งยื่นขออนญุาตตอ่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ีรบัผิดชอบ (ระบุ)   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
(ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
  (2) ส าเนาใบอนญุาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์ 
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
372. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่ออก
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
(ในแต่ละประเภทกิจการ) 
แก่ผูข้ออนญุาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 
- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพที่มี
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน)  
 
 

งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บรบิทของทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

373. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

374. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 
ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอ านาจ) ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสาร
สทิธ์ิ หรอืสญัญา
เช่า หรอืสทิธิอ่ืน
ใด ตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชนส์ถานท่ี
ท่ีใชป้ระกอบ
กิจการในแตล่ะ
ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคารท่ีแสดงวา่
อาคารดงักลา่ว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนญุาต
ได ้

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในแต่
ละประเภท
กิจการ เช่น 
ใบอนญุาตตาม 
พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรอืในนา่นน า้
ไทย พ.ศ. 2546 
เป็นตน้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการท่ี
กฎหมาย
ก าหนดใหมี้การ
ประเมินผล
กระทบ เช่น 
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบตอ่
สขุภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) ผลการตรวจวดั - 1 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คณุภาพดา้น
สิ่งแวดลอ้ม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรบัรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ
อบรมเรื่อง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนญุาตกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
375. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
376. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

377. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 
 
 
 



 
378. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

379. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัมลูฝอยทั่วไป 

380. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

381. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

382. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

383. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

384. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

385. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

386. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
387. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

388. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:23  

389. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
 
 
 
 



 
390. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัมลูฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชนต์อบแทน
ดว้ยการคิดคา่บรกิาร ตอ้งยื่นขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ี
รบัผิดชอบ (ระบุ)  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 (1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีประสงคข์อรบัใบอนญุาตตอ้งไม่มีประวติัถกูด าเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ  
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นสขุลกัษณะการก าจดัมลูฝอยทั่วไป และดา้นคณุสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
391. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการก าจดัมลู
ฝอยทั่วไป พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อ
อนญุาตไม่แกไ้ข
ค าขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถว้น ตามท่ี



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
   2. กรณีไม่อนญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่ออก
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รบัท าการก าจดัมลูฝอย
ทั่วไปแก่ผูข้ออนญุาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

392. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

393. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคาร หรอื
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 
เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถานท่ีก าจดัมลู
ฝอยทั่วไปท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล โดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผู้
ขนกบัผูก้  าจดัมลู
ฝอย 

ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจดัมลูฝอย
ท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่
ผูป้ฏิบติังานท่ีท า
หนา้ที่ก าจดัมลู
ฝอยทั่วไปผา่น
การฝึกอบรมดา้น
สขุอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการท างาน 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการก าจดัมลู
ฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

6) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง
วฒุิการศกึษา
ของเจา้หนา้ที่
ควบคมุ ก ากบั 
ในการจดัการมลู
ฝอยทั่วไป อยา่ง
นอ้ย 2 คน          
1. คณุสมบติั
ส  าเรจ็การศกึษา
ไม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรหีรอื
เทียบเทา่ใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรใ์น
ดา้นสาธารณสขุ 
สขุาภิบาล 
อนามยั
สิ่งแวดลอ้ม ดา้น
ใดดา้นหนึ่ง         
2. คณุสมบติั
ส  าเรจ็การศกึษา
ไม่ต ่ากวา่
ปรญิญาตรหีรอื

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เทียบเทา่ในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตรใ์นดา้น
สขุาภิบาล 
วิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม และ
วิศวกรรมเครื่องก
ล ดา้นใดดา้น
หนึ่ง 

394. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น))   
395. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111  
396. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
397. หมายเหตุ- 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

398. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัสิ่งปฏิกลู 

399. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

400. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

401. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

402. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 
2) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

403. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

404. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

405. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
406. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

407. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:27  

408. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารคบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
 
 
 
 



 
409. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ย
การคิดคา่บรกิาร ตอ้งยื่นขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ี
รบัผิดชอบ (ระบุ)  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นสขุลกัษณะการก าจดัสิ่งปฏิกลู และดา้นคณุสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 

410. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการก าจดัสิ่ง
ปฏิกลู พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื

1 ชั่วโมง - (ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อ
อนญุาตไม่แกไ้ข
ค าขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถว้น ตามท่ี



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่ออก
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รบัท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูแก่
ผูข้ออนญุาตทราบ พรอ้ม
แจง้สทิธิในการอุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

411. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

412. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคาร หรอื
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) เอกสารหรอื - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลกัฐานแสดง
สถานท่ีก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่
ผูป้ฏิบติังานท่ีท า
หนา้ที่ก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูผา่นการ
ฝึกอบรมดา้น
สขุอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการท างาน 
(ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) ใบรบัรองแพทย์ - 1 0 ฉบบั (เอกสารและ



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการก าจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

 
413. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ฉบับละไมเ่กิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น))   
 

414. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
415. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
416. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

417. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป 

418. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี

419. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

420. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

421. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

422. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

423. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

424. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
425. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

426. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:30  

427. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นสามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
- ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
 
 
 

 
 



 
428. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนมลูฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชนต์อบ
แทนดว้ยการคิดคา่บรกิาร ตอ้งยื่นขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ โดยยื่นค าขอ
ตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย 
ท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ  2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 (1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีประสงคข์อรบัใบอนญุาตตอ้งไม่มีประวติัถกูด าเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ  
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไป ดา้นผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทั่วไปตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมีวธีิการควบคมุก ากบัการขนสง่
เพื่อปอ้งกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
429. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บ และ
ขนมลูฝอยทั่วไป พรอ้ม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2.  หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 30 
วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่ออก
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รบัท าการเก็บ และขนมลู
ฝอยทั่วไปแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบ พรอ้มแจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 

430. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

431. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 
หรอืใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั ( เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

3) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผูข้บัขี่และ
ผูป้ฏิบติังาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมดา้น
การจดัการมลู
ฝอยทั่วไป (ตาม
หลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

 
 



 
432. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนยีมระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น 
 

433. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

434. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของถิ่น) 
 

435. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้
หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

436. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู 

437. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

438. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

439. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

440. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

441. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

442. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

443. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
444. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

445. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:34  

446. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร 

447. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรอืไดร้บัประโยชนต์อบแทน
ดว้ยการคิดคา่บรกิาร ตอ้งยื่นขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ ท่ีรบัผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ี
รบัผิดชอบ (ระบุ)  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 



 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ดา้นผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพื่อ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
448. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บ และ
ขนสิ่งปฏิกลู พรอ้มหลกัฐาน
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

เจา้หนา้ที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสอืถึงเหตุแหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สทิธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - การแจง้ค าสั่งออก 8 วนั - (1. ระยะเวลาการ



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพื่อมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจง้ค าสั่งไม่ออก
ใบอนญุาตใบอนญุาต
ประกอบกิจการรบัท าการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกลูแก่   ผู ้
ขออนญุาตทราบ พรอ้มแจง้
สทิธิในการอุทธรณ ์
 
 

ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส  าเนาแจง้
ส  านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 

449. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

450. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรอื
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรบัก าจดั
สิ่งปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาล โดยมี

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผู้
ขนกบัผูก้  าจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และ
วิธีการบรหิาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผูข้บัขี่และ
ผูป้ฏิบติังาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมดา้น
การจดัการ     สิ่ง
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรอืเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบติังาน
ในการเก็บขนสิ่ง

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปฏิกลู 

 
451. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น))   
452. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

453. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

454. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พืน้ที่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

455. ช่ือกระบวนงาน: การขอหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีไม่
เกิน 200 ตารางเมตร 

456. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

457. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

458. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

459. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

460. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

461. พื้นที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

462. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
463. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

464. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:36  

465. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเปิดใหบ้รกิาร) 
 
 
 
 
 



 
466. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 ผูใ้ดประสงคข์อจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ท่ีใดซึ่งมีพืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรบัหนงัสอืรบัรองการแจง้ ทัง้นีผู้ข้อรบั
หนงัสอืรบัรองการแจง้ สามารถด าเนินกิจการไดท้นัทีหลงัจากยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด 
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ีรบัผิดชอบ (ระบุ) 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
  (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
467. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรองการ
แจง้ยื่นค าขอแจง้จดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
พรอ้มหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะใหบ้รกิาร 
สว่นงาน/
หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ออกใบรบัแจง้ 
 

30 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดตอ้งออก
ใบรบัแจง้ภายใน



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

วนัท่ีไดร้บัแจง้) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร 
    กรณีการแจง้ไม่ถกูตอ้ง/
ครบถว้น เจา้หนา้ที่แจง้ตอ่ผู้
ยื่นค าขอแจง้แกไ้ข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการไดใ้น
ขณะนัน้ ใหจ้ดัท าบนัทกึ
ความบกพรอ่งและรายการ
เอกสารหรอืหลกัฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วนันบั  
แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. หากผูแ้จง้ไม่
แกไ้ขหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ี
ไดร้บัการแจง้ท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่ง ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจสั่งใหก้าร
แจง้ของผูแ้จง้เป็น
อนัสิน้สดุ) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสอืรบัรองการแจง้/
การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
     1. กรณีออกหนงัสอื
รบัรองการแจง้ 
         มีหนงัสอืแจง้ใหผู้แ้จง้
ทราบ เพื่อมารบัหนงัสอื
รบัรองการแจง้ 
     2. กรณีการแจง้เป็นอนั
สิน้สดุ 
         แจง้ค าสั่งใหก้ารแจง้
เป็นอนัสิน้สดุแก่ผูแ้จง้ทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธิการอุทธรณ ์

5 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งออกหนงัสอืรบัรอง 
การแจง้) 
    แจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอแจง้มา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถ่ินก าหนด (สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร พืน้ท่ีไม่เกิน 
200 ตารางเมตร)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร สว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
เสยีคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วนั 
 

468. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

469. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสอืรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก าหนด) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

2) 

เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการ
สว่นทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด 

- 0 1 ฉบบั - 

470. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจดัตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พืน้ที่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเ่กิน 1,000 บาทต่อปี  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   
 
 
 



 

471. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผา่นศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

472. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

473. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนเลือก/เปล่ียนหน่วยบริการประจ าในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 

474. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนเลอืก/เปลี่ยนหนว่ยบรกิารประจ าในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

475. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

476. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

477. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

478. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 

 

479. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

480. พื้นที่ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, สว่นกลางที่ตัง้อยูใ่นภมิูภาค (นอกกฎกระทรวง)  

481. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา มาตรา 6 แหง่ พระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 
2545  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 นาท ี 
482. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

483. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:40  

484. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (พกัเทีย่ง 12.00 น.ถงึ 13.00 น.) 
 

485. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.กรณีอาศยัอยูต่รงตามทะเบียนบา้น 
 
       1.1 ยื่นแบบค ารอ้งลงทะเบียนผูมี้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ/ขอเปลี่ยนหนว่ยบรกิารประจ า ท่ีกรอก
รายละเอียดถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 
 



       1.2 ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน /บตัร/เอกสารอ่ืนใดท่ีทางราชการออกใหซ้ึ่งมีเลขประจ าตวัประชาชน 
 
2.กรณีท่ีมีถ่ินท่ีอยูห่รอืพกัอาศยัไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน/บตัร/เอกสารอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให ้
 
       2.1 ยื่นแบบค ารอ้งลงทะเบียนผูมี้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ/ขอเปลี่ยนหนว่ยบรกิารประจ า ท่ีกรอก
รายละเอียดถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 
 
       2.2 ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน /บตัร/เอกสารอ่ืนใดท่ีทางราชการออกใหซ้ึ่งมีเลขประจ าตวัประชาชน 
 
       2.3 ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน /บตัร/เอกสารอ่ืนใดท่ีทางราชการออกใหซ้ึ่งมีเลขประจ าตวัประชาชนใหแ้สดง
หลกัฐานอยา่งใดอยา่งหนึ่งท่ีแสดงวา่ตนมีถ่ินท่ีอยู ่หรอืพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ๆ ดงันี ้ 
 
 (1) หนงัสอืรบัรองของเจา้บา้น 
 
  (2) หนงัสอืรบัรองของผูน้  าชุมชน 
 
  (3) หนงัสอืรบัรองของผูว้า่จา้ง หรอืนายจา้ง 
 
  (4) เอกสารหรอืหลกัฐานอ่ืน เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิคา่สาธารณูปโภค ใบเสรจ็รบัเงินคา่เช่าที่พกั ฯลฯ ท่ีแสดงวา่ตนเองมีถ่ิน
ท่ีอยูห่รอืพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ 
 
486. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานประกอบค ารอ้ง 
 

15 นาที - (เจา้หนา้ที่
ทะเบียน/นาย
ทะเบียน ประจ า
หนว่ยบรกิาร หรอื
หนว่ยทะเบียน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ ตรวจสอบช่ือ-
นามสกลุ/ท่ีอยู/่เครอืขา่ย
หนว่ยบรกิารท่ีเลอืกตาม
แบบค ารอ้งของผูย้ื่นค ารอ้ง
ในระบบหลกัประกนั

10 นาที - (เจา้หนา้ที่
ทะเบียน/นาย
ทะเบียน ประจ า
หนว่ยบรกิาร หรอื
หนว่ยทะเบียน) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สขุภาพแหง่ชาติ 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้หนา้ที่ปรบัปรุงขอ้มลูให้
ถกูตอ้ง และออกบตัร 
 

5 นาที - (เจา้หนา้ที่
ทะเบียน/นาย
ทะเบียนประจ า
หนว่ยบรกิารหรอื
หนว่ยทะเบียนเป็น
ผูด้  าเนินการและ
แจง้ผลใหผู้ย้ื่นค า
รอ้งทราบ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 นาท ี
 

487. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

488. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

ส านกับรหิารการ
ปกครองทอ้งท่ี 

1 0 ฉบบั (เช่น ส  านกั
ทะเบียนเทศบาล/
ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนเขต) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค ารอ้ง
ลงทะเบียนผูมี้
สทิธิหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ/

ส านกังาน
หลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ 

1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบค ารอ้ง
ลงทะเบียนผูมี้
สทิธิ กบั 
เจา้หนา้ที่



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เปลี่ยนหนว่ย
บรกิารประจ า 

ทะเบียน/นาย
ทะเบียน ประจ า
หนว่ยบรกิารหรอื
หนว่ยทะเบียน 
และกรอก
รายละเอียดให้
ถกูตอ้ง ครบถว้น ) 

2) 

2.กรณีท่ีมีถ่ินท่ี
อยูห่รอืพกัอาศยั
ไม่ตรงกบับตัร
ประชาชน/บตัร/
เอกสารอ่ืนใดท่ี
ทางราชการออก
ให ้    - ใหแ้สดง
หลกัฐานอยา่งใด
อยา่งหนึ่งท่ีแสดง
วา่ตนมีถ่ินท่ีอยู่
หรอืพกัอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ดงันี ้
(1) หนงัสอื
รบัรองของเจา้
บา้น (2) หนงัสอื
รบัรองของผูน้  า
ชุมชน (3) 
หนงัสอืรบัรอง
ของผูว้า่จา้ง หรอื
นายจา้ง (4) 
เอกสารหรอื
หลกัฐานอ่ืน เช่น 
ใบเสรจ็รบัเงินคา่
สาธารณูปโภค 
ใบเสรจ็รบัเงินคา่
เช่าที่พกัฯลฯ ท่ี

- 0 1 ฉบบั (เจา้ตวัรบัรอง
ส  าเนา ) 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงวา่ตนเองมี
ถ่ินท่ีอยู ่หรอืพกั
อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี
นัน้ 

 
489. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
 

490. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรยีนดว้ยตวัเอง ณ หนว่ยงานท่ียื่นค าขอ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
2) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสอืรอ้งเรยีน โดยสง่ไปรษณียไ์ปท่ีหนว่ยงานยื่นค าขอ 

หมายเหตุ (ทีท่  าการาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72110) 
3) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสอืรอ้งเรยีน โดยสง่ไปรษณียไ์ปท่ีส  านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติเขต 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น สปสช. 1330 เปิดบรกิาร 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส  านกัปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 
491. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอยา่งแบบค ารอ้งลงทะเบียนผูมี้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ/เปลี่ยนหนว่ยบรกิารประจ า 

(แบบค ารอ้งลงทะเบียนผูม้ีสทิธิหลกัประกนัสขุภาพ/เปลีย่นหนว่ยบรกิารประจ าแห่งชาต)ิ 
 

2) ตวัอยา่งกรอกแบบค ารอ้ง 
(ตวัอย่างกรอกแบบค ารอ้งลงทะเบียน) 
 

 
 
 



 
492. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 03/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 
 


