ค�ำน�ำ
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน  ได้จัดท�ำหนังสือคู่มือส�ำหรับประชาชน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อด�ำเนินการต่างๆ ตามแนวทาง พระราช
บัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.
2558  เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายการอนุญาตจ�ำนวนมาก  การประกอบกิจการ
ของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ  อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก�ำหนดเวลา  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาจากทางราชการ  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน  จึงได้รวบรวมข้อมูลประกอบ
ด้วยกระบวนงานที่เทศบาลต�ำบลเสาธงหินมีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยมีหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการยื่นค�ำขอ  ตลอดจนขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตามเจตนารมณ์ของ พระ
ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
เทศบาลต�ำบลเสาธงหินเป็นอย่างยิ่งว่า   หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการติดต่อการขออนุญาตของทางราชการ

เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน

		

1

สารจากนายก
การปฏิบตั งิ านตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้องเป็นไปเพือ่
ประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ซึง่
ภาระหน้าทีข่ องเทศบาลต�ำบลเสาธงหินในส่วนทีป่ ระชาชนต้องขออนุญาต  
จดทะเบียน  หรือแจ้ง  ก่อนจะด�ำเนินการใดนัน้ มีทงั้ ทีเ่ ป็นภาระหน้าทีเ่ ดิม
และภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วน
ภูมภิ าค
เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชน ในการจัดเตรียม
เอกสารในการติดต่อราชการ เทศบาลเสาธงหินจึงได้จดั ท�ำคูม่ อื เล่มนีข้ นึ้   
และหวังเป็นอย่างยิง่ คูม่ อื ส�ำหรับประชาชนเล่มนี้ เป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลเสาธงหิน

(นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำ� บลเสาธงหิน
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สารบัญ
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ.  2499 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 1 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
กระบวนการที่ 2 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กระบวนการที่ 3 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด) บริษัทจ�ำกัดและ
บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิดที่กฎหมายก�ำหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
กระบวนการที่ 4 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะ
การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499
กระบวนการที่ 5 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
กระบวนการที่ 6 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กระบวนการที่ 7 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด) บริษัทจ�ำกัดและ
บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิดที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์
กระบวนการที่ 8 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและ
กิจการร่วมค้า
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499
กระบวนการที่ 9 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ
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สารบัญ(ต่อ)
กระบวนการที่ 10 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กระบวนการที่ 11 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด)บริษัทจ�ำกัดและ
บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิดที่กฎหมายก�ำหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
กระบวนการที่ 12 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล
และกิจการร่วมค้า
การขอรับบ�ำเหน็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ�ำเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส�ำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 13 : การขอรับบ�ำเหน็จตกทอด
กระบวนการที่ 14 : การขอรับบ�ำเหน็จปกติ
กระบวนการที่ 15 : การขอรับบ�ำเหน็จปกติ
กระบวนการที่ 16 : การขอรับบ�ำเหน็จพิเศษและกิจการร่วมค้า
กระบวนการที่ 17 : การขอรับบ�ำเหน็จพิเศษ
กระบวนการที่ 18 : การขอรับบ�ำเหน็จพิเศษ
การช�ำระภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลังเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 19 : การช�ำระภาษีป้าย
กระบวนการที่ 20 : การช�ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กระบวนการที่ 21 : ช�ำระภาษีบ�ำรุงท้องที่
การประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 22 : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
บรรณารุกรม
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สารบัญ(ต่อ)
กระบวนการที่ 23 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น�้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต)
กระบวนการที่ 24 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น�้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
กระบวนการที่ 25 : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
กระบวนการที่ 26 : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
กระบวนการที่ 27 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต)
กระบวนการที่ 28 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 29 : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
กระบวนการที่ 30 : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา 32
กระบวนการที่ 31 : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
กระบวนการที่ 32 : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
กระบวนการที่ 33 : ขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
กระบวนการที่ 34 : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
กระบวนการที่ 35 : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
กระบวนการที่ 36 : การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา 33
กระบวนการที่ 37 : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทาง
เข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
กระบวนการที่ 38 : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิน�้ำมัน (ระยะที่
1 : ขั้นตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต)
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สารบัญ(ต่อ)
กระบวนการที่ 39 : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
กระบวนการที่ 40 : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
กระบวนการที่ 41 : การแจ้งรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน/การแจ้งถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ.  2543 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 42 : การแจ้งขุดดิน
กระบวนการที่ 43 : การแจ้งถมดินอาคารตามมาตรา 32
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที  ่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 44 : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2
กระบวนการที่ 45 : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดด�ำเนินงานติดต่อกัน
เกินกว่าหนึ่งปี
กระบวนการที่ 46 : การแจ้งหยุดด�ำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส�ำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 47 : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  
2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 48 : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
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สารบัญ(ต่อ)
การลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 49 : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
กระบวนการที่ 50 : การลงทะเบียนและยืน่ ค�ำขอรับเบีย้ ความพิการ
กระบวนการที่ 51 : การลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 52 : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
กระบวนการที่ 53 : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
กระบวนการที่ 54 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
กระบวนการที่ 55 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนการที่ 56 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัด
มูลฝอยทั่วไป
กระบวนการที่ 57 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัด
สิ่งปฏิกูล
กระบวนการที่ 58 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ
และขนมูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนการที่ 59 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไป
กระบวนการที่ 60 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูล
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สารบัญ(ต่อ)
การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนการที่ 61 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
กระบวนการที่ 62 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสถาน
ที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
กระบวนการที่ 63 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
กระบวนการที่ 64 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ
กระบวนการที่ 65 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอย
ทั่วไป
กระบวนการที่ 66 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล
กระบวนการที่ 67 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื้อ
กระบวนการที่ 68 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขน
มูลฝอยทั่วไป
กระบวนการที่ 69 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูล
กระบวนการที่ 70 : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารามเมตร
ช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการติดต่อ
เกร็ดน่ารู้
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จดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่)
ตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับ
ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะ
มอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค�ำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค�ำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์ค�ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ�ำนาจสามารถ
ขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ 30 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับช�ำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ 5 นาที
3.) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส�ำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส�ำเนาเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค�ำขอ
ระยะเวลาให้บริการ 10 นาที
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม  60 นาที

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง) ส�ำเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค�ำขอละ) 50 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดส�ำเนาเอกสารชุดละ 30 บาท
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กระบวนงานที่ 1 : กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นนิตบิ ค
ุ คลทีต
่ งั้ ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) (ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผูร้ บั ผิดชอบ
ในการประกอบกิจการในประเทศพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีต่ งั้ ส�ำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธิล์ งนามและให้มพี ยานลงชือ่ รับรองอย่างน้อย 1 คน ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือผู้
ขอเลขทีบ่ า้ นหรือส�ำเนาสัญญาเช่า โดยมีผใู้ ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ ช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอืน่ ทีผ่ เู้ ป็นเจ้าของกรรมสิทธิเ์ ป็นผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับ
ชื่อวัตถุที่ประสงค์ทุนที่ตั้งส�ำนักงานรายชื่อกรรมการและอ�ำนาจกรรมการ พร้อมลง
นามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
(หากเป็นเอกสารทีท่ ำ� ขึน้ ในต่างประเทศจะต้องมีคำ� รับรองของโนตารีพับลิคหรือบุคคล
ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆตั้งให้เป็นผู้มีอ�ำนาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค�ำรับรอง
ของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย) ส�ำเนา 1 ฉบับ
6.) หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด�ำเนินกิจการในประเทศไทย
(หากเป็นเอกสารที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีคำ� รับรองของโนตารีพับลิคหรือ
บุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆตั้งให้เป็นผู้มีอำ� นาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค�ำ
รับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย) ฉบับจริง 1 ฉบับ
7.) ใบอนุญาตท�ำงานของผู้รับผิดชอบด�ำเนินกิจการในประเทศไทย
(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) ฉบับจริง 1 ฉบับ
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8.) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ
ตามสนธิสัญญา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
9.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
10.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
11.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำ� หน่าย หรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส�ำเนาใบเสร็จรับ
เงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขาย จากต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิ
ทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) ส�ำเนา 1 ฉบับ
12.) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จ�ำนวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่ เพื่อท�ำบันทึกถ้อยค�ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ�ำนวนเงินทุนก็ได้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วย
อัญมณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
13.) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัด
ความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วย
อัญมณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
14.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
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กระบวนงานที่ 2 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของ
ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือผู้
ขอเลขที่บ้านหรือส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอืน่ ทีผ่ เู้ ป็นเจ้าของกรรมสิทธิเ์ ป็นผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) ส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
7.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ�ำหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิ
ทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) ส�ำเนา 1 ฉบับ
8.) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จ�ำนวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำบันทึกถ้อยค�ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ�ำนวนเงินทุนก็ได้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วย
อัญมณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
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กระบวนงานที่ 3 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด)
บริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิด
ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของ
ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน ฉบับ
จริง 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิเ์ ป็นผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
7.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
8.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ�ำหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิ
ทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) ส�ำเนา 1 ฉบับ
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9.) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จ�ำนวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำบันทึกถ้อยค�ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ�ำนวนเงินทุนก็ได้
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วย
อัญมณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
10.) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัด
ความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วย
อัญมณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ
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กระบวนงานที่ 4 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีต่ งั้ ส�ำนักงานแห่งใหญ่ ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้
ขอเลขที่บ้านหรือส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูก
ต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
7.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
8.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ�ำหน่ายหรือ ให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่าหรือส�ำเนาใบเสร็จรับ
เงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือ ให้เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือ แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง) ส�ำเนา 1 ฉบับ
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การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน)
ตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับ
ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะ
มอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค�ำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค�ำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์ค�ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ�ำนาจสามารถ
ขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ 30 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับช�ำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ 5 นาที
3.) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส�ำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส�ำเนาเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค�ำขอ
ระยะเวลาให้บริการ 10 นาที
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม  60 นาที
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง) ส�ำเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค�ำขอละ) 50 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดส�ำเนาเอกสารชุดละ 30 บาท
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กระบวนงานที่ 5 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด�ำเนินกิจการในประเทศ กรณีนิติบุคคล
ต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาหนังสือส�ำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5.) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ โดย
ให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1
คน (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่) ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่) 1 ฉบับ
7.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่) ฉบับจริง 1 ฉบับ
8.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
9.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ

24

กระบวนงานที่ 6 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของ
ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
ส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 1 ฉบับ
4.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่) ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
7.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
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กระบวนงานที่ 7 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด)
บริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิด
ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียนพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
4.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของ
ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน ฉบับ
จริง 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือ
ส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิเ์ ป็นผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ
7.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
8.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
9.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำ� หน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือส�ำเนาใบเสร็จรับ
เงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิ
ทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) ส�ำเนา 1 ฉบับ
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กระบวนงานที่ 8 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
3.) สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหรือ
กิจการร่วมค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของ
ร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่) ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือ
ส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)
6.) แผนที่แสดงที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำ� คัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ
(ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่)
7.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
8.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
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การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กจิ )
ตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบ
พาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อ
ไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่น
ค�ำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก�ำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียน
เลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น
สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค�ำขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่น
ค�ำขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรค�ำสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้
ด้วยตนเอง หรือจะมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค�ำขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค�ำขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คำ� ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ�ำนาจสามารถ
ขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
ระยะเวลาให้บริการ 30 นาที
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2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับช�ำระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ 5 นาที
3.) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส�ำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส�ำเนาเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค�ำขอ
ระยะเวลาให้บริการ 10 นาที
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม  60 นาที

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง) ส�ำเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค�ำขอละ) 50 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดส�ำเนาเอกสารชุดละ 30 บาท
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กระบวนงานที่ 9 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศพร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ

กระบวนงานที่ 10 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นค�ำขอเป็นผู้ลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
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กระบวนงานที่ 11 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด)
บริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิด
ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทพร้อม
ลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ

กระบวนงานที่ 12 : กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้เลิกห้างหุ้นส่วน
คณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้าพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
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การขอรับบ�ำเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ�ำเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ส�ำนักปลัดเทศบาล เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 13 : การขอรับบ�ำเหน็จตกทอด (กรณีลก
ู จ้าง
ประจ�ำผูร้ บั บ�ำเหน็จรายเดือนหรือบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่
กรรม)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่
ทายาทของลูกจ้างประจ�ำที่รับบ�ำเหน็จรายเดือนหรือบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่
ความตาย
2. การจ่ายบ�ำเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจ�ำนวน 15 เท่าของบ�ำเหน็จรายเดือน
หรือบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจ�ำของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับบ�ำเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯ
กรณีมากกว่า 1 คนให้กำ� หนดส่วนให้ชัดเจนกรณีมิได้ก�ำหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมี
สิทธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ�ำเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจ�ำของราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4. องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการ
อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5. กรณีคำ� ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค�ำขอและผู้ยื่นค�ำขอจะต้องลง
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นามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก�ำหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค�ำขอด�ำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค�ำขอไม่ดำ� เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำ� หนดผู้รับค�ำขอจะด�ำเนินการคืนค�ำขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�ำขอและยังไม่นับระยะเวลาด�ำเนิน
งานจนกว่าผู้ยื่นค�ำขอจะด�ำเนินการแก้ไขค�ำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตาม
บันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค�ำขอตรวจ
สอบค�ำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ�ำเหน็จตกทอด
พร้อมเอกสารต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ�ำรับบ�ำเหน็จรายเดือน
หรือบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือนและเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำ� นาจพิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 6 วัน
3.) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผูท้ รี่ บั มอบอ�ำนาจ
พิจารณา สั่งจ่ายเงินบ�ำเหน็จตกทอดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่าย
เงินดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิฯต่อไป
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน
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กระบวนงานที่ 14 : การขอรับบ�ำเหน็จปกติหรือบ�ำเหน็จราย
เดือนของลูกจ้างประจ�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จปกติของลูกจ้างประจ�ำเป็นสิทธิประโยชน์
ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ�ำที่ออกจากงานโดยต้องมีระยะเวลาท�ำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
บริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทำ� งานเป็น
ลูกจ้างประจ�ำไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ
(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ�ำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กรณีบำ� เหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ�ำผู้มีสิทธิรับบ�ำเหน็จปกติ โดยมีเวลา
ท�ำงานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะขอรับบ�ำเหน็จรายเดือนแทนบ�ำเหน็จปกติได้โดย
จ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ�ำออกจากงานจนถึงแก่ความตาย

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจ�ำผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ�ำเหน็จปกติ
หรือบ�ำเหน็จรายเดือนพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำ� นาจพิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 6 วัน
3.) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
พิจารณา สั่งจ่ายเงินบ�ำเหน็จปกติหรือบ�ำเหน็จรายเดือนโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ลูกจ้างประจ�ำต่อไป
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน
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กระบวนงานที่ 15 : การขอรับบ�ำเหน็จปกติของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจ�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถึงแก่กรรม)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจ�ำที่ได้ท�ำงาน
เป็นลูกจ้างประจ�ำไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ถึงแก่ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้น
เนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จปกติให้แก่
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ
8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ�ำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ�ำเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ�ำสังกัดและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 6 วัน
3.) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ�ำเหน็จปกติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน
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กระบวนงานที่ 16 : การขอรับบ�ำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้าง
ประจ�ำผู้รับบ�ำเหน็จรายเดือนหรือบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท�ำตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ�ำเหน็จพิเศษ ให้
จ่ายบ�ำนาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์โดยอนุโลม
2. กรณีทายาทลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ�ำเหน็จ
พิเศษ ตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทน และ
การพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบในการปราบปรามผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอืน่
ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอืน่ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ�ำเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัด
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
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2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 6 วัน
3.) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอ�ำนาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ�ำเหน็จพิเศษและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและ
เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน
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กระบวนงานที่ 17 : การขอรับบ�ำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ�ำ
หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้
แก่ลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติ
งานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระท�ำตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย นอกจากจะได้
บ�ำเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบ�ำเหน็จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บ
ป่วยเกิดความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง
2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบ�ำเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จ
ปกติ
3. กรณีหากลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ�ำเหน็จพิเศษ
ตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบ
ภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและ
การพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน จากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะ
เลือก
4. เทศบาลต�ำบลเสาธงหินจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายใน
7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอ�ำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคำ� ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค�ำขอและผู้ยื่นค�ำขอจะต้อง
ลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก�ำหนดระยะเวลา
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ให้ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค�ำขอไม่ดำ� เนินการแก้ไข/เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กำ� หนดผู้รับค�ำขอจะด�ำเนินการคืนค�ำขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�ำขอและยังไม่นับระยะเวลาด�ำเนิน
งานจนกว่าผู้ยื่นค�ำขอจะด�ำเนินการแก้ไขค�ำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือ เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค�ำขอ
ตรวจสอบค�ำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับบ�ำเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ เจ้า
หน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 6 วัน
3.) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ�ำเหน็จพิเศษโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่าย
เงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวต่อไป
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน
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กระบวนงานที่ 18 : การขอรับบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือนของ
ลูกจ้างประจ�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้
แก่ลูกจ้างประจ�ำที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูก
ประทุษร้าย เพราะเหตุกระท�ำตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและ
แสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย
2. ลูกจ้างประจ�ำผู้มีสิทธิรับบ�ำเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบ�ำเหน็จพิเศษราย
เดือนแทนก็ได้ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ�ำออกจากงานจนถึง
แก่ความตาย

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับบ�ำเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและเจ้า
หน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจ
สอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 6 วัน
3.) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ�ำเหน็จพิเศษโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่าย
เงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างชั่วคราวต่อไป
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน
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การช�ำระภาษีป้าย
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 19 : การช�ำระภาษีปา้ ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีปา้ ย พ.ศ. 2510 ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีหน้าที่ในการรับช�ำระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอืน่ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้ง
การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช�ำระภาษี
(เจ้าของป้ายช�ำระภาษีทันทีหรือช�ำระภาษีภายในก�ำหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายช�ำระภาษีเกินเวลาที่ก�ำหนด
(เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช�ำระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์
ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมินเพือ่ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่
ชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วัน
ที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน (ระยะเวลา : 1 วัน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)
2.) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี
ระยะเวลาให้บริการ 30 วัน (ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539))
3.) การพิจารณา เจ้าของป้ายช�ำระภาษี
ระยะเวลาให้บริการ 15 วัน (ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
(กรณีช�ำระเกิน 15 วันจะต้องช�ำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด))
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 46 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อม
ส�ำเนา ฉบับจริง 1 ฉบับ ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ทะเบียนบ้านพร้อมส�ำเนา ฉบับจริง 1 ฉบับ ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน
เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.) หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส�ำเนาใบทะเบียนการค้าส�ำเนา
ทะเบียนพาณิชย์ส�ำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำเนา 1 ชุด
5.) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล (กรณีนติ บิ คุ คล) พร้อมส�ำเนา ฉบับจริง 1 ชุด
ส�ำเนา 1 ชุด
6.) ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 1 ชุด
7.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจให้ดำ� เนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ
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เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้เลิกห้างหุ้นส่วน
คณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้าพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง ส�ำเนา 1 ฉบับ
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การช�ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลังเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 20 : การช�ำระภาษีโรงเรือนและทีด
่ นิ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก�ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช�ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากทรัพย์สินที่เป็นโรง
เรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช�ำระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิ ทราบเพือ่ ยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช�ำระภาษี
(เจ้าของทรัพย์สินช�ำระภาษีทันทีหรือช�ำระภาษีภายในก�ำหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินด�ำเนินการช�ำระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช�ำระภาษีเกินเวลาที่กำ� หนดจะต้องช�ำระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมายก�ำหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน (ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบริการมายื่นค�ำขอ)
2.) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด�ำเนินการช�ำระภาษี
ระยะเวลาให้บริการ 30 วัน (ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ))
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 31 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อม
ส�ำเนา ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
2.) ทะเบียนบ้านพร้อมส�ำเนา ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
3.) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส�ำเนา เช่น โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซือ้ ขายหรือให้โรงเรือนฯ ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
4.) หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส�ำเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ของฝ่าย
สิ่งแวดล้อมสัญญาเช่าอาคาร ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
5.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส�ำเนา ฉบับจริง 1 ชุด
ส�ำเนา 1 ชุด
6.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทน) ฉบับจริง 1
ฉบับ
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การช�ำระภาษีบ�ำรุงท้องที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีบำ� รุงท้องที่ พ.ศ. 2508
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลังเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 21 : การช�ำระภาษีบำ� รุงท้องที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช�ำระภาษีบำ� รุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอช�ำระภาษีบำ� รุงท้องที่
		
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่
1 มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
		
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
(ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน เดือนมกราคม
ของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
		
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะท�ำการตรวจสอบและค�ำนวณค่าภาษี
แล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดิน ทราบว่าจะต้องเสียภาษี
เป็นจ�ำนวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
		
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือน
เมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช�ำระภาษี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
		
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่
หรือจ�ำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
		
(1) เจ้าของที่ดินยื่นค�ำร้องตามแบบ ภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่
กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก�ำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับ
โอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
		
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
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(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสีย
ภาษีในปีต่อไปจ�ำนวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอัน
เป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นท�ำให้อัตราภาษีบ�ำรุงท้องที่
เปลี่ยนแปลงไป
		
(1) เจ้าของที่ดินยื่นค�ำร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อ
เจ้าพนักงานประเมินภายในก�ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
		
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
		
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสีย
ภาษีในปีต่อไปจ�ำนวนเท่าใด
		
(4) การขอช�ำระภาษีบ�ำรุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมิน
ราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินน�ำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไป
ช�ำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับ
แจ้งการประเมินภาษีบำ� รุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดิน หรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด�ำเนินการช�ำระภาษี
ระยะเวลาให้บริการ 30 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 31 วัน
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อม
ส�ำเนา ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
2.) ทะเบียนบ้านพร้อมส�ำเนา ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด (กรณีเป็นนิติบุคคล)

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ฉบับจริง 1 ชุด
ส�ำเนา 1 ชุด
2.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ใบเสร็จหรือส�ำเนาใบเสร็จการช�ำระค่าภาษีบ�ำรุงท้องที่ของปีก่อน ฉบับ
จริง 1 ฉบับ ส�ำเนา 1 ฉบับ
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การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 22 : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน�ำ้ มัน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่น
ให้ยื่นค�ำขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. 5 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูก
ต้องครบถ้วน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนด และส่งเรือ่ งให้สำ� นักความปลอดภัย
ธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 27 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

49

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุก
หน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน /
รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ค�ำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๕) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) หนังสือมอบอ�ำนาจ(ถ้ามี) พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ
(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองส�ำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต
(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด
4.) ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า)
ส�ำเนา 1 ชุด
5.) ส�ำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
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การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออกค�ำสัง่ รับค�ำขอรับใบอนุญาต)
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 23 : การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออกค�ำสัง่ รับค�ำขอรับใบอนุญาต)

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้รับใบอนุญาตรายใด ประสงค์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่
ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ไดรับอนุญาต ต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม
แบบ ธพ.น. 4
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค�ำนวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสาร ตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนดและส่งเรือ่ ง
ให้สำ� นักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
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2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
		 - เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ
		 - ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
		 - แผนผังโดยสังเขป
		 - แผนผังบริเวณ
		 - แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน�้ำมัน
ระบบท่อดับเพลิงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือแยกน�้ำปนเปื้อนน�ำ้ มันระบบอุปกรณ์นิรภัย
		 - แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
		 - สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
		 - รายการค�ำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาให้บริการ 42 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุก
หน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน /
รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ชุด

52

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม
1 ฉบับ

1.) ค�ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๔) ฉบับจริง

2.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของผู้
มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร /
รับรองส�ำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ�ำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับ
มอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า)
ส�ำเนา 1 ชุด
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ
(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด
5.) ส�ำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด
6.) ส�ำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด
7.) แผนผังโดยสังเขปแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน�้ำมัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย หรือแยก
น�ำ้ ปนเปื้อนน�้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าและสิง่ ปลูกสร้างอืน่ แล้วแต่กรณี (วิศวกรผูอ้ อกแบบลงนามทุกหน้า) ฉบับจริง 3 ชุด
8.) รายการค�ำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง (วิศวกร
ผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ชุด
9.) หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (รับรองส�ำเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต) ฉบับจริง 1ชุด
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10.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำทาง
เชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลหรือส�ำเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด
11.) ส�ำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ชุด
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การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 2 : ขัน้ ตอนออกใบอนุญาต)
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 24 : การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน (ระยะที่ 2 : ขัน้ ตอนออกใบอนุญาต)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่
ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ไดรับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม
แบบ ธพ.น. 4
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค�ำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนดและส่งเรือ่ ง
ให้สำ� นักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
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2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
		 - สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
		 - ผลการทดสอบถังเก็บน�้ำมันระบบท่อน�ำ้ มันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
		 - เอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 27 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ผลการทดสอบถังเก็บน�้ำมันระบบท่อน�ำ้ มันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาต พร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำทาง
เชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือส�ำเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนำ�้ มัน เป็นไปตามข้อ 62 ของ
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการแจ้งการอนุญาตและ
อัตราค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการประกอบกิจการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2556
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การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 25 : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีนั้นการต่ออายุใบ
อนุญาตให้ยื่นค�ำขอตาม แบบ ธพ.น. 3 พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนดและส่งเรือ่ ง
ให้สำ� นักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดังนี้
		 - กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายนใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน
		 - กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคมใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45-75 วัน
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุก
หน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/
รับรองส�ำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ�ำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ�ำนาจและ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม
ฉบับ
1 ฉบับ

1.) ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. 3) ฉบับจริง 1
2.) ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับจริง(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า)

3.) ส�ำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผไ้ ู ด้รบั ความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนำ�้ มัน เป็นไปตามข้อ 62 ของ
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการแจ้งการอนุญาตและ
อัตราค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการประกอบกิจการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2556
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การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 26 : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน�ำ้ มัน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท�ำลายในสาระส�ำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกท�ำลายดังกล่าว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้องของ
ค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนดและส่ง
เรือ่ งให้สำ� นักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 27 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30วัน
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุก
หน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/
รับรองส�ำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ�ำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ�ำนาจและ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม
1 ฉบับ

1.) ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๖) ฉบับจริง

2.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูม้ อบ
อ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
ส�ำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ�ำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบ
อ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ชุด
3.) หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสญ
ู หาย)
ฉบับจริง 1 ชุด
4.) ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมทีถ่ กู ท�ำลาย ในสาระส�ำคัญ (กรณีถกู ท�ำลายและ
อืน่ ๆ) ฉบับจริง 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออกค�ำสัง่ รับค�ำขอรับใบอนุญาต)
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 27 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 1 : ขัน้ ตอนออกค�ำสัง่ รับค�ำขอรับใบอนุญาต)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ก, ข, ค
ลักษณะที่สองและ จ ลักษณะทีส่ องต้องยืน่ ขออนุญาตและต้องได้รบั ใบอนุญาตก่อนจึง
เก็บน�้ำมันได้ซงึ่
- สถานีบริการน�้ำมันประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน�ำ้ มันที่ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด้านที่ใช้
เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒
เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะ
ที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตรและเก็บน�ำ้ มันไว้ในถังเก็บน�ำ้ มันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน�้ำมันประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน�ำ้ มันที่ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้า และ
ทางออกส�ำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า ๑๒ เมตรหรือติดเขต
ถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส�ำหรับยานพาหนะที่มีความกว้าง
ของถนนน้อยกว่า ๑๐ เมตรและเก็บน�้ำมันไว้ในถังเก็บน�ำ้ มันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน�ำ้ มันประเภท ค ลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน�ำ้ มันที่
ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน�้ำมันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไปไว้ใน
ถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน�้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรไว้ในถังเก็บ
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น�้ำมันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน�้ำมันไว้ในถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินให้เก็บได้
เฉพาะน�ำ้ มันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน�้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน�้ำมันที่
เก็บน�้ำมันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไปไว้ในถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินถังเก็บ
น�ำ้ มันใต้พื้นดินหรือถังเก็บน�ำ้ มันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บ
น�ำ้ มันไว้ในถังเก็บน�้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน�ำ้ มันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บ
ได้เฉพาะน�้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค�ำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้องของ
ค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนดและส่งเรือ่ ง
ให้สำ� นักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
		 - เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอ
		 - ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
		 - แผนผังโดยสังเขป
		 - แผนผังบริเวณ
		 - แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน�ำ้ มัน
ระบบท่อดับเพลิงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือแยกน�้ำปนเปื้อนน�ำ้ มันระบบอุปกรณ์นิรภัย
		 - แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
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		 - สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
		 - รายการค�ำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาให้บริการ 42 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุก
หน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน /
รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม
1 ฉบับ

1.) ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๖) ฉบับจริง

2.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี) พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร /
รับรองส�ำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ�ำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับ
มอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ชุด
3.) ส�ำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / น.ส.3ก / ส.ค. 1
เป็นต้น (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) 1 ชุด
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) 1 ชุด
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5.) ส�ำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) 1 ชุด
6.) แผนผังโดยสังเขปแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน�้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือ แยก
น�ำ้ ปนเปื้อนน�้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) ฉบับจริง
3 ชุด
7.) รายการค�ำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง (วิศวกร
ผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ชุด
8.) หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (รับรองส�ำเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต) ฉบับจริง 1 ชุด
9.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำทาง
เชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือส�ำเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ(ให้นำ� มายื่นก่อนพิจารณา
ออกใบอนุญาต / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) 1 ชุด
10.) ส�ำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๓ (ให้น�ำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า)
1 ชุด
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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 2 : ขัน้ ตอนออกใบอนุญาต)
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 28 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี

บริการน�ำ้ มัน
(ระยะที่ 2 : ขัน้ ตอนออกใบอนุญาต)

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับ
ใบอนุญาตได้ด�ำเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก�ำหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน�ำ้ มันระบบท่อ
น�ำ้ มันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมี
ลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีร่ บั ค�ำขอและตรวจสอบความถูกต้องของ
ค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสาร ตามรายการเอกสารหลักฐานทีก่ ำ� หนดและส่งเรือ่ ง
ให้สำ� นักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
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2.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
		 - สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
		 - ผลการทดสอบถังเก็บน�้ำมันระบบท่อน�ำ้ มันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
		 - เอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 27 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ผลการทดสอบถังเก็บน�้ำมันระบบท่อน�ำ้ มันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำทาง
เชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือส�ำเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส�ำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท�ำสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
(รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๓ (รับรองส�ำเนาถูกต้องทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด

ค่าธรรมเนียม

1) คา ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ค่าธรรมเนียม
200 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนำ�้ มันในส่วนที่เพิ่มเติมด้วย
เป็นไป ตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2556
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การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรือ้ ถอนหรือ
เคลือ่ นย้ายอาคาร
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 29 : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
รือ้ ถอนหรือเคลือ่ นย้ายอาคาร
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอ
กอน ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวา
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจสอบการด�ำเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขัน้ ตอนใดและแจ้งให้ผขู้ อต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 5 วัน
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) แบบค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอน
อาคารเคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของ
รถเพื่อการยื่น (แบบ ข. 5) ส�ำเนา 1 ชุด
2.) ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่
กรณีส�ำเนา 1 ชุด
3.) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
4.) หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีทเี่ ป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
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การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลือ่ นย้าย
อาคารตามมาตรา 32
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 30 : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลือ่ นย้ายอาคารตามมาตรา 32
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เมื่อผู้ได้ใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท
ควบคุมการใช้หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ดังกล่าว เสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อน
ย้ายอาคาร ตามที่ท้องถิ่นก�ำหนด เพื่อท�ำการตรวจสอบเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อม
แจ้งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ท�ำการตรวจ
สอบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ตามที่
ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ พร้อมออกใบรับรองอนุญาตหรือที่
อาคารนั้นตามที่ได้มีการใช้ มาตรา 39 ทวิ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ แจ้งและเสียค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจอาคารทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จและ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผขู้ อมารับใบ น.1
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ จี่ ะขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือ
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เคลือ่ นย้ายอาคารตามมาตรา 32)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 15 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) แบบค�ำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบข.6) ฉบับจริง 1 ชุด
2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมทีไ่ ด้รบั อนุญาตหรือใบรับแจ้ง ฉบับจริง 1 ชุด
3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคาร
เป็นผู้ขออนุญาต) ฉบับจริง 1ชุด
4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลีย่ นการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)
ฉบับจริง 1ชุด
5) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ได้รับใบอนุญาต ฉบับจริง 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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การขอเปลีย่ นผูค
้ วบคุมงาน
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 31 : การขอเปลีย่ นผูค
้ วบคุมงาน

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือ
ผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาตไวกอน จนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ ขอเปลีย่ นผูค้ วบคุมงานพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจสอบการด�ำเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขัน้ ตอนใดและแจ้งให้ผขู้ อเปลีย่ นผูค้ วบคุมงานทราบ (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ จี่ ะขอเปลีย่ นผูค้ วบคุมงาน)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 5 วัน
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาหนังสือทีไ่ ด้แจ้งให้ผคู้ วบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิกมิให้เป็น
ผูค้ วบคุมงานแล้วพร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบของผูค้ วบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5)
(กรณีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผูค้ วบคุมงานคนเดิมและแจ้งชือ่ ผูค้ วบคุม
งานคนใหม่) ส�ำเนา 1 ชุด
2) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรค
สอง (แบบ น. 8) (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) ฉบับจริง 1ชุด
3) ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่
กรณี 1ชุด (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจ้ง
ชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
4) ส�ำเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 1ชุด (กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคน
ใหม่)

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
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การขออนุญาตตามมาตรา 21
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำขอในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค�ำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราว
ละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำ� เป็นแต่ละคราวให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ ค�ำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบ
การขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก่ อ่ สร้างจัดท�ำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง เขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ นิ ฯ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
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อาคาร (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ 35 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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กระบวนงานที่ 33 : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบค�ำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1) ฉบับจริง 1ชุด
2) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (เอกสารในส่วนของผูข้ ออนุญาต)
ส�ำเนา 1ชุด
3) ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงือ่ นไขและแผนผังทีด่ นิ แนบท้าย (กรณีอาคารอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม) ฉบับจริง
1ชุด
4) กรณีทมี่ กี ารมอบอ�ำนาจต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1ชุด
5) บัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) ส�ำเนา 1ชุด
6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน) ฉบับจริง 1ชุด
7) หนัง สือ รับ รองของสถาปนิก ผู้ อ อกแบบพร้ อ มส�ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
8) หนัง สือ รับ รองของวิศ วกรผู้ อ อกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
9) แผนผั ง บริ เ วณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่ มี ล ายมื อ ชื่ อ
พร้ อ มกั บ เขี ย นชื่ อ ตั ว บรรจงและคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู ่ ข องสถาปนิ ก และวิ ศ วกรผู ้ อ อกแบบ
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ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบับจริง 1ชุด
10) รายการค�ำนวณโครงสร้างแผ่นปก ระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถาน
ที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกร ผู้ค�ำนวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคาร
สาธารณะอาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค�ำนวณ ให้อาคารสามารถรับแรงสั่น
สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนักความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค�ำนวณการออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กำ� หนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค�ำนวณ
และผู้ขออนุญาตลงนาม ฉบับจริง 1ชุด
12) กรณีอาคารทีเ่ ข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตทีห่ มุ้ เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้ เหล็ก ไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเ่ ชือ่ ถือได้ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1ชุด
13) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) ฉบับจริง 1ชุด
14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อม
ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) ฉบับจริง 1ชุด
15) แบบแปลนและรายการค�ำนวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับจริง 1 ชุด
16) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้
ออกแบบระบบปรับอากาศ ฉบับจริง 1 ชุด
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17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า ฉบับจริง 1ชุด
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ ฉบับจริง 1ชุด
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการระบายน�้ำทิ้ง ฉบับจริง 1ชุด
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา ฉบับจริง 1ชุด
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ ฉบับจริง 1ชุด (ข้อ 15-21 เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส�ำหรับ
กรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
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กระบวนงานที่ 34 : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) ค�ำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) ฉบับจริง 1 ชุด
2) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ในที่ดิน ส�ำเนา 1ชุด
3) กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30
บาท พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1ชุด
4) หนังสือมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
ฉบับจริง 1ชุด
5) ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนของผู้มีอ�ำนาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน) ส�ำเนา 1 ชุด
6) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผูอ้ อกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
8) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 5 ชุด
9) รายการค�ำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกร
ผู้ออกแบบ ฉบับจริง 1ชุด
10) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
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การขออนุญาตตามมาตรา 22
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือ
ที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งไม่
อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้
รับค�ำขอในกรณีมีเหตุจำ� เป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคำ� สั่งไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว
คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละคราว
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณี

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด�ำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท�ำผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
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เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ 35 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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กระบวนงานที่ 35 : การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบค�ำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบข. 1) ฉบับจริง 1 ชุด
2) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
3) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของทีด่ นิ
ลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า กรณีผขู้ ออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ นิ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของทีด่ นิ ให้รอื้ ถอนอาคารในทีด่ นิ ส�ำเนา 1ชุด
4) ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงือ่ นไขและแผนผังทีด่ นิ แนบท้าย (กรณีอาคารอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม) ฉบับจริง 1
ชุด
5) กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1 ชุด
6) บัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอ�ำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
ส�ำเนา 1 ชุด
7) กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนของผู้มีอ�ำนาจลง
นามแทนนิติบุคคล ผู้รับมอบอ�ำนาจเจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด
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8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) (เอกสารในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน) ฉบับจริง 1 ชุด
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบับจริง 1 ชุด
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การขออนุญาตตามมาตรา 33
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 36 : การขออนุญาตเปลีย
่ นการใช้อาคารตาม

มาตรา 33

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว เพื่อกิจการควบคุมการใช้และ
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สำ� หรับกิจการหนึ่ง
ประสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ส�ำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ ขออนุญาตเปลีย่ นการใช้อาคารพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 5 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก่ อ่ สร้าง จัดท�ำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ นิ ฯ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
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แบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร (น.5)
ระยะเวลาให้บริการ 12 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 25 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบค�ำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบข. 3) ฉบับจริง 1 ชุด
2) ส�ำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ส�ำเนา 1ชุด
3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคาร
เป็นผู้ขออนุญาต) ฉบับจริง 1ชุด
4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมา
แล้ว) ฉบับจริง 1 ชุด
5) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 5 ชุด
6) รายการค�ำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลง
น�้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ฉบับจริง 1ชุด
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค�ำนวณพร้อมส�ำเนา หรือ
ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
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การขออนุญาตตามมาตรา 34
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 37 : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ทจี่ อดรถที่
กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพือ่ การอืน่ ตามมาตรา 34
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น เพื่อ
ใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9)
ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทาง
เขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ข้อห้ามตามวรรคหนึง่ ใหถ อื วา เปน ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถที่
กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ ขออนุญาตดัดแปลงพร้อมเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก่ อ่ สร้าง จัดท�ำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ นิ ฯ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
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4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1)
ระยะเวลาให้บริการ 35 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่น)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) ค�ำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
เพื่อการอื่น (แบบข. 4) ฉบับจริง 1ชุด
2) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า ส�ำเนา 1ชุด
3) หนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่ นิ ทีใ่ ห้ใช้เป็นทีจ่ อดรถ (กรณีผขู้ ออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของทีด่ นิ ) ฉบับจริง 1ชุด
4) หนังสือมอบอ�ำนาจเจ้าของทีด่ นิ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) ฉบับ
จริง 1ชุด
5) ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนของผู้มีอ�ำนาจลงนาม แทน
นิติบคุ คลผูร้ บั มอบอ�ำนาจเจ้าของทีด่ นิ (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน) ส�ำเนา 1 ชุด
6) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
และค�ำนวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) ฉบับจริง 1ชุด
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7) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมของ
ผู้ออกแบบสถาปั ต ยกรรม(กรณีทเี่ ป็นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เป็นอาคารเพือ่ ใช้เป็นทีจ่ อดรถ)
ฉบับจริง 1ชุด
8) หนังสือแสดงความยิ นยอมของผู ้ ควบคุ ม งาน (แบบน. 4) (กรณี ที่ เ ป็ น
อาคารมีลัก ษณะขนาดอยู่ในประเภทวิ ช าชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม ) ฉบับจริง 1 ชุด
9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 5 ชุด
11) รายการค�ำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกรผู้
ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) ฉบับจริง 1ชุด
12) ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับจริง 1ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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การขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคาร โดยไม่ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดำ� เนินการ
แจ้งแล้วพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ
ถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ� นาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งดัง
กล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่
เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการ
เคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการค�ำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ยืน่ แจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและ
รับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
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2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
3.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก่ อ่ สร้าง จัดท�ำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ นิ ฯ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
4.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
ระยะเวลาให้บริการ 35 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ จี่ ะด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 45 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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กระบวนงานที่ 38 : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบค�ำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1) ฉบับจริง 1ชุด
2) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (เอกสารในส่วนของผูข้ ออนุญาต)
ส�ำเนา 1 ชุด
3) ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) ฉบับจริง 1 ชุด
4) กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1 ชุด
5) บัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนนิติบุค คลผู้ รับ มอบอ� ำ นาจเจ้ า ของที่ดิน (กรณีเ จ้ า ของที่ดิน เป็ น นิติบุค คล)
ส�ำเนา 1 ชุด
6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน) ฉบับจริง 1ชุด
7) หนัง สือ รับ รองของสถาปนิก ผู้ อ อกแบบพร้ อ มส�ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
8) หนั ง สื อ รั บ รองของวิ ศ วกรผู ้ อ อกแบบพร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
9) หนั ง สื อ ยิ น ยอมเป็ น ผู ้ ค วบคุ ม งานของวิ ศ วกรผู ้ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
พร้ อ มส� ำ เนาใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม (กรณี อ าคารที่
ต้ อ งมีวิศวกรควบคุมงาน) ฉบับจริง 1ชุด
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10) หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงานของสถาปนิกผูค้ วบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส�ำเนาใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม (กรณี อ าคารที่
ต้องมีสถาปนิก ควบคุมงาน) ฉบับจริง 1ชุด
11) แผนผั ง บริ เ วณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่ มี ล ายมื อ
ชื่ อ พร้ อ มกั บ เขี ย นชื่ อ ตั ว บรรจงและคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู ่ ข องสถาปนิ ก และวิ ศ วกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบับจริง 1 ชุด
12) รายการค� ำ นวณโครงสร้ า งแผ่ น ปกระบุ ชื่ อ เจ้ า ของอาคารชื่ อ อาคาร
สถานที่ก ่อสร้างชื่อคุณ วุฒิที่อยู ่ ข องวิ ศวกรผู ้ ค�ำนวณพร้ อ มลงนามทุ ก แผ่ น
(กรณีอ าคารสาธารณะอาคารพิเ ศษอาคารที่ก ่ อ สร้ า งด้ ว ยวัส ดุถ าวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ ตั้ ง อยู ่ ในบริ เ วณที่ ต้ อ งมี ก ารค�ำ นวณให้
อาคารสามารถรั บ แรงสั่ น สะเทื อ นจากแผ่ น ดิ น ไหวได้ ต ามกฎกระทรวง
ก� ำ หนดการรั บ น�้ ำ หนั ก ความต้ า นทาน ความคงทนของอาคารและพื้ น ดิ น ที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่ นสะเทื อ นของแผ่ นดิ นไหว พ.ศ. 2540 ต้ อ ง
แสดงรายละเอียดการค�ำนวณการออกแบบโครงสร้าง ฉบับจริง 1 ชุด
13) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กำ� หนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค�ำนวณ
และผู้ขออนุญาตลงนาม ฉบับจริง 1ชุด
14) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาต ฉบับจริง 1 ชุด
15) แบบแปลนและรายการค�ำนวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับจริง 1 ชุด
16) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ ฉบับจริง 1 ชุด
17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
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ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า ฉบับจริง 1 ชุด
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ ฉบับจริง 1 ชุด
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการระบายน�้ำทิ้ง ฉบับจริง 1 ชุด
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา ฉบับจริง 1 ชุด
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ข้อ 15-21 เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส�ำหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) ฉบับจริง 1 ชุด
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กระบวนงานที่ 39 : การแจ้งเคลือ่ นย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด กรอก
ข้อความให้ครบถ้วน ฉบับจริง 1 ชุด
2) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ในที่ดิน ส�ำเนา 1 ชุด
3) กรณีทมี่ กี ารมอบอ�ำนาจต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผูม้ อบ
และผูร้ บั มอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1 ชุด
4) หนังสือมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) ฉบับจริง 1 ชุด
5) ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนของผู้มีอำ� นาจลงนาม แทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน) ส�ำเนา 1 ชุด
6) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผูอ้ อกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีทเี่ ป็นอาคารมีลกั ษณะขนาดอยูใ่ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
8) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 1 ชุด
9) รายการค�ำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกร
ผู้ออกแบบ ฉบับจริง 1 ชุด
10) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็น
อาคาร มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด
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กระบวนงานที่ 40 : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน ฉบับจริง 1ชุด
2) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมทีไ่ ด้รบั อนุญาต ฉบับจริง 1ชุด
3) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า กรณีผขู้ ออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ นิ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
ส�ำเนา 1 ชุด
4) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
5) กรณีทมี่ กี ารมอบอ�ำนาจต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1 ชุด
6) บัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คลผูร้ บั มอบอ�ำนาจเจ้าของทีด่ นิ (กรณีเจ้าของทีด่ นิ เป็นนิตบิ คุ คล) ส�ำเนา 1 ชุด
7) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) ฉบับจริง 1 ชุด
8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูอ้ อกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผูอ้ อกแบบ พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง 1ชุด
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10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อม
ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) ฉบับจริง 1ชุด
11) หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงานของสถาปนิกผูค้ วบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิก ควบคุ ม งาน) ฉบับจริง 1 ชุด
12) แผนผัง บริเ วณแบบแปลนรายการประกอบ แบบแปลนที่มีล ายมือ
ชื่ อ พร้ อ มกั บ เขี ย นชื่ อ ตั ว บรรจงและคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู ่ ข องสถาปนิ ก และวิ ศ วกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบับจริง 1ชุด
13) รายการค�ำ นวณโครงสร้ า งแผ่ น ปก ระบุ ชื่ อ เจ้ า ของอาคาร ชื่ อ
อาคารสถานที่ก ่ อ สร้ า งชื่อ คุณ วุฒิที่อ ยู่ ข องวิศ วกรผู้ ค� ำ นวณพร้ อ มลงนามทุก
แผ่ น (กรณี อ าคารสาธารณะอาคารพิ เ ศษอาคารที่ ก ่ อ สร้ า งด้ ว ยวั ส ดุ ถ าวรและ
ทนไฟเป็ น ส่ ว นใหญ่ ) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค�ำนวณ
ให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ได้ตามกฎกระทรวงก�ำหนดการ
รับน�ำ้ หนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการ
ค�ำนวณการออกแบบโครงสร้าง ฉบับจริง 1 ชุด
14 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค�ำนวณและ
ผู้ขออนุญาตลงนาม ฉบับจริง 1 ชุด
15) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบ
การขออนุญาต ฉบับจริง 1 ชุด
16) แบบแปลนและรายการค�ำนวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับจริง 1 ชุด
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17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ ฉบับจริง 1 ชุด
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า ฉบับจริง 1 ชุด
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ ฉบับจริง 1 ชุด
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการระบายน�้ำทิ้ง ฉบับจริง 1 ชุด
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้
ออกแบบระบบประปา ฉบับจริง 1ชุด
22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ ฉบับจริง 1ชุด
(ข้อ 16-22 เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส�ำหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
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กระบวนงานที่ 41: การแจ้งรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบการแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน ฉบับจริง 1ชุด
2) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหล่นใน
การรื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลกั ษณะขนาดอยูใ่ นประเภทวิชาชีพควบคุม) ฉบับจริง
1 ชุด
3) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของทีด่ นิ ลง
นามรับรองส�ำเนาทุกหน้ากรณีผขู้ ออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ นิ ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของทีด่ นิ ให้รอื้ ถอนอาคารในทีด่ นิ ส�ำเนา 1 ชุด
4) ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงือ่ นไขและแผนผังทีด่ นิ แนบท้าย (กรณีอาคารอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม) ฉบับจริง 1 ชุด
5) กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์ 30
บาท พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ�ำนาจ ฉบับจริง 1 ชุด
6) บัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ�ำนาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส�ำเนาใบอนุญาต เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) ฉบับจริง 1 ชุด
8) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรื้อถอน พร้อม
ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน) ฉบับจริง 1 ชุด
9) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบับจริง 1 ชุด
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การแจ้งขุดดิน/การแจ้งถมดิน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การขุดดินทีต่ อ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะต้องมีองค์ประกอบทีค่ รบถ้วน

ดังนี้
		 1.1 การด�ำเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด�ำเนินการในท้องที่ที่
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
			 1) เทศบาล
			 2) กรุงเทพมหานคร
			 3) เมืองพัทยา
			 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
			 5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
			 6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
			 7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�ำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร
และไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
		 1.2 การด�ำเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท�ำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
3 เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�ำหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้อง
ไม่เป็นการกระท�ำทีข่ ดั หรือแย้งกับ พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดินเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
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วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง ให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ� นาจออกค�ำสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
(ขออนุญาตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะด�ำเนินการขุด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารแจ้งการขุดดินตามทีก่ ำ� หนดให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถกู ต้อง)
ระยะเวลาให้บริการ 5 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและ
แจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะด�ำเนินการขุดดิน)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 7 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) ส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ส�ำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท
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กระบวนงานที่ 42 : การแจ้งขุดดิน
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด�ำเนินการขุดดิน ฉบับจริง 1ชุด
2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง ฉบับจริง 1ชุด
3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 1ชุด
4) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของทีด่ นิ
ลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า (กรณีผขู้ ออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ นิ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของทีด่ นิ ให้กอ่ สร้างอาคารในทีด่ นิ ) ส�ำเนา 1 ชุด
5) หนังสือมอบอ�ำนาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน ฉบับจริง 1 ชุด
6) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น ฉบับจริง 1 ชุด
7) รายการค�ำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค�ำนวณการขุดดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต�่ำกว่าระดับ
สามัญวิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบ และ
ค�ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) ฉบับจริง 1 ชุด
8) รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สำ� หรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน (กรณีการ
ขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) ฉบับจริง 1 ชุด
9) ชือ่ ผูค้ วบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพนื้ ทีป่ ากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก�ำหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) ฉบับจริง 1 ชุด
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กระบวนงานที่ 43 : การแจ้งถมดิน
เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด�ำเนินการถมดิน ฉบับจริง 1ชุด
2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง ฉบับจริง 1ชุด
3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 1ชุด
4) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของทีด่ นิ
ลงนามรับรองส�ำเนาทุกหน้า (กรณีผขู้ ออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ นิ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของทีด่ นิ ให้กอ่ สร้างอาคารในทีด่ นิ ) ส�ำเนา 1 ชุด
5) หนังสือมอบอ�ำนาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดิน ฉบับจริง 1 ชุด
6) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น ฉบับจริง 1 ชุด
7) รายการค�ำนวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
วิศวกรผู้ออกแบบและค�ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต�่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีพื้นที่เกิน
2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
ค�ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) ฉบับจริง 1 ชุด
7) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้อง
เป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) ฉบับจริง 1
ชุด
8) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน ฉบับจริง 1 ชุด
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การแจ้งเริม่ ประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2
ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 44 : การแจ้งเริม่ ประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
ที่ตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ต้องถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดห้าม
ตั้งโรงงานจ�ำพวกที่ 2

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 ยืน่ ใบแจ้ง
(แบบร.ง.1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ค�ำขอตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 2 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ ได้
รับใบแจ้งและพิจารณาว่าเป็นโรงงานจ�ำพวกที่ 2 แล้วด�ำเนินการออกใบรับแจ้ง (ร.ง. 2)
กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้จดั ท�ำหนังสือไม่รบั แจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จ�ำพวกที่ 2
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ระยะเวลาให้บริการ 3 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้พนักงานเจ้าหน้าทีล่ งนามในใบรับ
แจ้งประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีกอ่ นส่ง
มอบใบรับแจ้งให้ผปู้ ระกอบการกรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ลงนามหนังสือไม่รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 และแจ้งผลการ
พิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 2 ชั่วโมง
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ , ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและเทศบาล)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 1 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) ส�ำเนา 2 ชุด
2) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคลมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) ส�ำเนา 2 ชุด
3) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้ประกอบการมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า ส�ำเนา 2 ชุด
4) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้มอบอ�ำนาจ ส�ำเนา 2 ชุด
5) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้มอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 2 ชุด
6) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ ส�ำเนา 2 ชุด
7) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 2 ชุด
8) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ของพยาน 2 คน) ส�ำเนา 2 ชุด
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เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
(มีการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจทุกหน้า ห้ามถ่ายส�ำเนา
ลายมือชื่อ) ฉบับจริง 2 ชุด
2) หนังสือมอบอ�ำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองการลง
นามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) ฉบับจริง 1 ชุด
ส�ำเนา 1 ชุด
3) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีการลงนามรับรองเอกสาร โดยผูป้ ระกอบการทุก
หน้า (กรณีอยูใ่ นเขตควบคุมอาคาร) ส�ำเนา 2 ชุด
4) แบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงานมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า
(กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร) ส�ำเนา 2 ชุด
5) เอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
ของอาคารจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสาร โดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า (กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างใหม่หรืออาคารที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างเป็นโรงงาน) ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
6) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา1ชุด
7) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานมีการลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา1ชุด
8) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดถูกต้องตามมาตราส่วนมีการลงนาม
รับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดย ผู้ประกอบ
การทุกหน้า ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา1ชุด
9) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อม
รายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า ฉบับจริง 1 ชุด
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ส�ำเนา 1 ชุด
10) รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดปัญหาทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น�้ำเสียอากาศเสียและมลพิษอื่นๆมีการลงนามรับรองโดย
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า
ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 1 ชุด
11) รายละเอียดชนิดวิธีการก�ำจัดจัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญความเสียหายอันตรายและการควบคุมกากอุตสาหกรรมมีการลงนาม
รับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า ฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา1ชุด
12) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมก�ำหนด ส�ำเนา 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม

1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
ค่าธรรมเนียม 450 บาท
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
ค่าธรรมเนียม 900 บาท
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500

ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท
11) ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท
12) ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท
13) ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท
14) ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท
15) ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท
16) ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
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ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท
17) ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000 ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
18) ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท
19) ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไปค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
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การแจ้งเริม่ ประกอบกิจการหลังหยุดด�ำเนินงาน
ติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ ปี
ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 45 : การแจ้งเริม่ ประกอบกิจการหลังหยุดด�ำเนิน
งานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ ปี
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 และจ�ำพวกที่ 3
ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังจาก
แจ้งหยุดด�ำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณา
		 1) กรณีโรงงานจ�ำพวกที่ 2
			 - พนักงานเจ้าหน้าทีร่ บั แจ้งและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
		 2) กรณีโรงงานจ�ำพวกที่ 3
		
- พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงและความพร้อมในการ
ประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ โรงงานพ.ศ.2535 หากพบว่า
ไม่ถกู ต้องจะมีคำ� สัง่ ให้ปรับปรุงแก้ไขเมือ่ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมีคำ� สัง่ เป็นหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน
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ระยะเวลาให้บริการ 22 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสือแจ้ง
ผลหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ)
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและเทศบาลแล้วแต่พื้นที่)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีเป็นโรงงานจ�ำพวกที่ 3
หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) กรณีเป็นโรงงานจ�ำพวกที่ 2
(ห้ามส�ำเนา) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ชุด
3) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคลมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท
โดยผู้ประกอบการทุกหน้า ส�ำเนา 1 ชุด
4) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้ประกอบการมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า ส�ำเนา 1 ชุด
5) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้มอบอ�ำนาจ ส�ำเนา 1 ชุด
6) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้มอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 2 ชุด
7) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)
ของผู้รับมอบอ�ำนาจ ส�ำเนา 1 ชุด
8) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 1 ชุด
9) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ของพยาน 2 คน) ส�ำเนา 1 ชุด
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เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1) แบบฟอร์มใบแจ้งทั่วไป (DIW-08-AP-FS-03) ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้
ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอ�ำนาจห้ามถ่ายส�ำเนาลายมือชื่อ
(เป็นแบบฟอร์มที่ทางราชการก�ำหนด) ฉบับจริง 1 ชุด
2) หนังสือมอบอ�ำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์มีการลงนามรับรองการลง
นามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) ส�ำเนา 1ชุด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ใช้เครื่องจักร
ค่าธรรมเนียม150 บาท
ตั้งแต่ 0 แรงม้าแต่ไม่ถึง 5 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
ตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถึง 20 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
ตั้งแต่ 20 แรงม้าแต่ไม่ถึง 50 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม450 บาท
ตั้งแต่ 50 แรงม้าแต่ไม่ถึง 100 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม900 บาท
ตั้งแต่ 100 แรงม้าแต่ไม่ถึง 200 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
ตั้งแต่ 200 แรงม้าแต่ไม่ถึง 300 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท
ตั้งแต่ 300 แรงม้าแต่ไม่ถึง 400 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท
ตั้งแต่ 400 แรงม้าแต่ไม่ถึง 500 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
ตั้งแต่ 500 แรงม้าแต่ไม่ถึง 600 แรงม้า

ตั้งแต่ 600 แรงม้าแต่ไม่ถึง 700 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท
ตั้งแต่ 700 แรงม้าแต่ไม่ถึง 800 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท
ตั้งแต่ 800 แรงม้าแต่ไม่ถึง 900 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท
ตั้งแต่ 900 แรงม้าแต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง 2,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท
ตั้งแต่ 2,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง 3,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท
ตั้งแต่ 3,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง 4,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท
ตั้งแต่ 4,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง 5,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
ตั้งแต่ 5,000 แรงม้าแต่ไม่ถึง 6,000 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท
ตั้งแต่ 6,000 แรงม้าขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
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การแจ้งหยุดด�ำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ ปี
ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 46 : การแจ้งหยุดด�ำเนินงานติดต่อกันเกินกว่า

หนึง่ ปี

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ�ำพวกที่ 2 และจ�ำพวกที่ 3
ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ที่ได้หยุดด�ำเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า
หนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วัน
พ้นก�ำหนดหนึ่งปี

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาระยะเวลาการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนด
ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 และจัดท�ำหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ล�ำดับที่ 7
ระยะเวลาให้บริการ 22 วัน
3.) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ พนักงานเจ้าหน้าทีล่ งนามในหนังสือ แจ้ง
ผลหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและแจ้งผูข้ อทราบผลการพิจารณา
(กรณีทเี่ ป็นโรงงานทีต่ งั้ ในเขตกรุงเทพฯ)
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ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
(สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจกรมโรงงานอุตสาหกรม, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและเทศบาล)
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีเป็นโรงงานจ�ำพวกที่ 3
หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) กรณีเป็นโรงงานจ�ำพวกที่ 2
(ห้ามส�ำเนา) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือนมีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า) ส�ำเนา 1 ชุด
3) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคลมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า ส�ำเนา 1 ชุด
4) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้ประกอบการมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้า ส�ำเนา 1 ชุด
5) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้มอบอ�ำนาจ ส�ำเนา 1 ชุด
6) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้มอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 2 ชุด
7) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ ส�ำเนา 1 ชุด
8) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอ�ำนาจ) ส�ำเนา 1 ชุด
9) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ของพยาน 2 คน) ส�ำเนา 1 ชุด
10) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ของพยาน 2 คน) ส�ำเนา 1 ชุด
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การโฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ
หรือใบปลิวในทีส่ าธารณะ
ตามพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ส�ำนักปลัดเทศบาล เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 47 : การโฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวในทีส่ าธารณะ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวใน
ที่สาธารณะจะกระท�ำได้ต่อเมื่อ ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำ� หนดใน
หนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่เป็นการกระท�ำของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจกระท�ำได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการ
ปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการ
โฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของ
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครอง
อาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้า
หรือโฆษณาอื่นๆรวมอยู่ด้วยจะต้องขออนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาต
แต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ� นาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้าง
ข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กำ� หนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจปลดถอน ขูดลบหรือล้างข้อความ
หรือภาพนั้นได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้ง
หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีค�ำรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติ
ผล ข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับ
อนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนัน การขอ
อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพ งิ้ว เป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณา ด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่
ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่ง ได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน
อนุสาวรีย์สะพาน สะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวน
ธารณะ ถนน ต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระ
ราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่
ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้องก�ำหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้
หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาต
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ลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นค�ำขอยื่นค�ำร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารหลัก
ฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ระยะเวลาให้บริการ 4 ชั่วโมง
2.) การพิจารณา เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ�ำนาจอนุญาตได้พิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
3.) พิจารณาออกหนังสืออนุญาต
ระยะเวลาให้บริการ 5 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 7 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) แบบค�ำร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบร.ส.1) ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.) แผนผังแสดงเขตที่จะปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว
ฉบับจริง 2 ฉบับ
3.) ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา ฉบับจริง 2 ฉบับ
4.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูย้ นื่ ค�ำร้อง พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นบุคคลธรรมดาและยื่นค�ำร้องด้วยตนเอง) 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองส�ำเนาถูก
ต้อง (กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค�ำร้องแทน) 1 ฉบับ
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6.) หนังสือมอบอ�ำนาจให้ท�ำการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์
(กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค�ำร้องแทน) 1 ฉบับ
7.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค�ำร้องแทน) 1 ฉบับ
8.) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลซึง่ ผูม้ อี ำ� นาจจัดการแทนนิตบิ คุ คล
รับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา
(กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอำ� นาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค�ำร้อง
ด้วยตนเอง) 1 ฉบับ
9.) ส�ำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำ� นาจจัดการแทนนิติบุคคลพร้อม
รับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มี
อ�ำนาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค�ำร้องด้วยตนเอง) 1 ฉบับ
10.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้ยื่น
ค�ำร้องพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอำ� นาจ
จัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค�ำร้องด้วยตนเอง) 1 ฉบับ
11.) ส�ำเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีอำ� นาจ
จัดการแทนนิติบุคคลรับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค�ำร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนนิติบุคคล มอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค�ำร้อง
แทน) 1 ฉบับ
12.) ส�ำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำ� นาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อม
รับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มี
อ�ำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทน) 1 ฉบับ
13.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้มีอำ� นาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผู้มอบอ�ำนาจพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มี
อ�ำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทน) 1 ฉบับ
14.) หนังสือมอบอ�ำนาจให้ทำ� การแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ (กรณีผู้ยื่น
ค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอำ� นาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น
ค�ำร้องแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ
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15.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจผู้ยื่นค�ำร้องแทน พร้อม
รับรองส�ำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ยื่นค�ำร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ�ำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทน) 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้ปดิ ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว
เพือ่ การโฆษณาทีเ่ ป็นการค้า ค่าธรรมเนียม 200 บาท
2) ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้ปดิ ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว
เพือ่ การโฆษณาอืน่ ๆทีไ่ ม่เป็นการค้า ค่าธรรมเนียม 100 บาท

116

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 48 : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่
มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่
5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมา
สมัครเรียนไม่เต็มตามจ�ำนวนที่กำ� หนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณา
รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ�ำนวนที่
ก�ำหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะ
สมทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก�ำหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ การ
ศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาปิดไว้ ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา พร้อม
ทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่
เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามวันเวลา และสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
2.) การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 8 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานศึกษาก�ำหนด ฉบับจริง 3 ฉบับ
5.) กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ใน
ลักษณะเดียวกัน
		
(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท�ำบันทึก
แจ้งประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด

118

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 49 : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก�ำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยนื่ ค�ำขอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่
ที่ตนมีผู้ล�ำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค�ำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้
จะมอบอ�ำนาจให้ผู้อุปการะ มาด�ำเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท�ำการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้
ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ�ำ้ ซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค�ำขอตามแบบ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ�ำนาจให้ผู้
อุปการะมาด�ำเนินการก็ได้
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2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการ
สงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ�้ำซ้อน หรือเป็นผู้
ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติ ตามนัย
แห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้าย
ไปเพื่อพิจารณาใหม่

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อ�ำนาจยื่นค�ำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�ำร้องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 45 นาที
2.) การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
3.) การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์
รับการสงเคราะห์
ระยะเวลาให้บริการ 3 วัน
4.) การพิจารณา จัดท�ำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
ระยะเวลาให้บริการ 2 วัน
5.) การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 13 วัน
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มี
รูปถ่ายพร้อมส�ำเนา ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�ำเนา
(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจให้ดำ� เนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส�ำเนาของผู้รับมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทน) ฉบับจริง
1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
6.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�ำเนาของผู้รับมอบอ�ำนาจ (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1
ฉบับ
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การลงทะเบียนและยืน่ ค�ำขอรับเบีย้ ความพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบีย้ ความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2553
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
ต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 50 : การลงทะเบียนและยืน
่ ค�ำขอรับเงินเบีย้

ความพิการ

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ก�ำหนดให้ภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ใน
ปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล�ำเนาหรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิต
คนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐในการยื่น
ค�ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดง
ความประสงค์ ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชี
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เงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้
อนุบาลแล้วแต่กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคน เสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณียื่นค�ำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค�ำขอ
ตามแบบ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และ
ภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก�ำหนด
2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะ
รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อ�ำนาจยื่นค�ำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�ำร้องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 45 นาที

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผูท้ ปี่ ระสงค์จะขอรับเบีย้ ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอ�ำนาจยื่นค�ำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค�ำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
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ระยะเวลาให้บริการ 20 นาที
2.) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค�ำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน
ระยะเวลาให้บริการ 10 นาที
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 นาที

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคน ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�ำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา
1 ฉบับ
4.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส�ำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณียื่นค�ำขอแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส�ำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์
หรือ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นค�ำขอแทน ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดัง
กล่าว) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
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การลงทะเบียนและยืน่ ค�ำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 51 : การลงทะเบียนและยืน
่ ค�ำขอรับเงินเบีย้

ยังชีพผูส้ งู อายุ

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก�ำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายน ของ
ทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำ� เนาณส�ำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ�ำนาญเบี้ยหวัดบ�ำนาญพิเศษ
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หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ�ำหรือ
ผลประโยชน์ อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ�ำยกเว้น
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในการยื่นค�ำขอรับลง
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจจากผูม้ สี ทิ ธิ
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค�ำขอตาม
แบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายใน
ระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศก�ำหนดด้วยตนเองหรือมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้อื่นด�ำเนินการได้
2. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสารผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี
งบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอ�ำนาจยื่นค�ำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค�ำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลาให้บริการ 20 นาที
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2.) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค�ำขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
ระยะเวลาให้บริการ 10 นาที
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 นาที

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มี
รูปถ่ายฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
2.) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�ำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจให้ดำ� เนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ
5.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มี
รูปถ่ายพร้อมส�ำเนาของผู้รับมอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจให้ดำ� เนินการแทน) ฉบับ
จริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
6.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�ำเนาของผู้รับมอบอ�ำนาจ (กรณีผู้ขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
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การขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ�ำนาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายในวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากวันสิ้นอายุตรงกับวัน
หยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาต
มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำ� สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต
สิ้นสุดแล้วต้องด�ำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียม ตามอัตราและ
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดจะต้องเสียค่าปรับเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงิน ที่ ค้างช�ำระ
และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำ� นาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�ำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ�ำนวน
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กระบวนงานที่ 52 : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
		
		
		
		

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
		
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
		
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ แจ้ง
ต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการหากไม่สามารถด�ำเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
		
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าทีต่ รวจสถานทีด่ า้ นสุขลักษณะ กรณีถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถกู ต้องตามหลัก
เกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
		
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาต ให้
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
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ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
		
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

		
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
		
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
		
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
		
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ
		
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

		
1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1 ฉบับ
		
2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา
1 ฉบับ
		
3.) เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�ำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด ฉบับละ 2,000 บาท/ปี
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กระบวนงานที่ 53 : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่

จ�ำหน่ายอาหารหรือสถานทีส
่ ะสมอาหารพืน
้ ทีเ่ กิน 200
ตารางเมตร
		
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		
		
		

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จำ� หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วน ของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าทีต่ รวจสถานทีด่ า้ นสุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร
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แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) แจ้งให้
ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ฉบับจริง
1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1 ฉบับ
2.) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ�ำหน่ายอาหาร และผู้ปรุง
อาหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสม
อาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการของตลาด 2,000 บาท
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กระบวนงานที่ 54 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนด
ของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายในวันก่อนใบ
อนุญาตสิ้นอายุหากวันสิ้นอายุตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ต่อ
อายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้
ยื่นค�ำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคำ� สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้
มายื่นค�ำขอ ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด�ำเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
แต่ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำ� หนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงินที่ค้างช�ำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช�ำระค่า
ธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
ด�ำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
2. เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (2) ส�ำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
		 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการ
ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก�ำหนดของท้องถิ่น)
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

134

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าว สามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ
1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก�ำหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการ
ที่ก�ำหนด) 1 ฉบับ
6.) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) ฉบับจริง 1 ฉบับ
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ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นำ�้ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก
		 1.1.1 จ�ำนวนไม่เกิน 10 ตัว 1,000 บาท/ปี
		 1.1.2 จ�ำนวนเกิน 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 1,500 บาท/ปี
		 1.1.3 จ�ำนวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 2,000 บาท/ปี
		 1.1.4 จ�ำนวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 2,500 บาท/ปี
		 1.1.5 จ�ำนวนเกิน 100 ตัวขึ้นไป 3,000 บาท/ปี
1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก
		 1.2.1 จ�ำนวนไม่เกิน 50 ตัว 1,000 บาท/ปี
		 1.2.2 จ�ำนวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 1,500 บาท/ปี
		 1.2.3 จ�ำนวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว 2,000 บาท/ปี
		 1.2.4 จ�ำนวนเกิน 200 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 2,500 บาท/ปี
		 1.2.5 จ�ำนวนเกิน 500 ตัวขึ้นไป 3,000 บาท/ปี
1.3 การเลี้ยงสัตว์น�้ำ
		 1.3.1 จ�ำนวนไม่เกิน 1,000 ตัว 1,000 บาท/ปี
		 1.3.2 จ�ำนวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 2,000 บาท/ปี
		 1.3.3 จ�ำนวนเกิน 10,000 ตัว 3,000 บาท/ปี
1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน แมงหรือแมลง
		 1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ�ำนวนไม่เกิน 100 ตัว 1,000 บาท/ปี
		 1.4.2 การเลีย้ งสัตว์เลือ้ ยคลาน จ�ำนวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
2,000 บาท/ปี
		 1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ�ำนวนเกิน 1,000 ตัว 3,000 บาท/ปี
		 1.4.4 การเลี้ยงแมงหรือแมลง 1,000 บาท/ปี
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2. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
		 2.1 จ�ำนวนไม่เกิน 20 ตัว 1,000 บาท/ปี
		 2.2 จ�ำนวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 1,500 บาท/ปี
		 2.3 จ�ำนวนเกิน 100 ตัวขึ้นไป 2,000 บาท/ปี
3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ท�ำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่กต็ าม 1,000 บาท/ปี
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำ� หน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
		 4.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 4.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 บาท/ปี
5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
		 5.1 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ 5,000 บาท/ปี
		 5.2 การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 5,000 บาท/ปี
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 4,000 บาท/ปี
7. การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 4,000 บาท/ปี
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จ�ำหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 4,000 บาท/ปี
9. การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์
		 9.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 9.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 9.3 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้าขึน้ ไป 5,000 บาท/ปี
10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระท�ำอืน่ ใด ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพือ่ เป็นอาหารสัตว์
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		 10.1 ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 10.2 ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
11. การสะสมหรือการล้างครั่ง 4,000 บาท/ปี
กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม
12. การผลิตเนย เนยเทียม 4,000 บาท/ปี
13. การผลิตกะปิ น�ำ้ พริกแกง น�้ำพริกเผา น�ำ้ ปลา น�้ำเคย น�้ำบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัว
		 13.1 การผลิตกะปิ น�้ำพริกแกง น�้ำพริกเผา 2,000 บาท/ปี
		 13.2 น�้ำปลา น�้ำเคย น�้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอส
ปรุงรสอื่น 4,000 บาท/ปี
14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
		 14.1 การผลิต การหมัก ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 2,000 บาท/ปี
		 14.2 การผลิต การหมัก เกิน 1,000 กิโลกรัม 4,000 บาท/ปี
		 14.3 การสะสม 1,000 บาท/ปี
15. การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 500 บาท/ปี
16. การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จำ� หน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 500 บาท/ปี
17. การเคี่ยวน�้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน
สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภคในครัว
เรือน
		 17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 17.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 17.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
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18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๋ยมอี๋
		 18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 18.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 18.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
19. การผลิตแบะแซ 2,000 บาท/ปี
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
		 20.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 20.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
		 20.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 บาท/ปี
21. การประกอบกิจการท�ำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
		 21.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 21.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 21.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
22. การแกะ การล้างสัตว์นำ�้ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 1,000 บาท/ปี
23. การผลิตน�ำ้ อัดลม น�ำ้ หวาน น�้ำโซดา น�ำ้ ถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ
บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
		 23.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 23.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
		 23.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 บาท/ปี
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน�้ำตาล
		 24.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 24.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
		 24.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 บาท/ปี
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน�้ำนมวัว
		 25.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 25.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
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		 25.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 บาท/ปี
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น�ำ้ ส้มสายชู
		 26.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 26.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
		 26.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 บาท/ปี
27. การคั่วกาแฟ
		 27.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 27.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 27.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
		 28.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 28.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
29. การผลิตผงชูรส
		 29.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 บาท/ปี
		 29.2 โดยใช้เครื่องจักร 8,000 บาท/ปี
30. การผลิตน�้ำกลั่น น�้ำบริโภค
		 30.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 30.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 30.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
		 31.1 ก�ำลังผลิต ไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อวัน 1,000 บาท/ปี
		 31.2 ก�ำลังผลิต เกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อวัน 2,000 บาท/ปี
		 31.3 ก�ำลังผลิต เกิน 500 กิโลกรัมต่อวัน 3,000 บาท/ปี
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
		 32.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 32.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 32.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
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33. การผลิตไอศรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
		 33.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 บาท/ปี
		 33.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 บาท/ปี
		 33.3 โดยใช้เครื่องจักรรวมกันเกิน 5 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
		 34.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 34.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 34.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 3,000 บาท/ปี
36. การผลิตน�้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน
		 36.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 36.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
5,000 บาท/ปี
		 36.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำ� ลังรวมกันเกิน 100 แรงม้าขึ้นไป 8,000 บาท/ปี
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก�ำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
5,000 บาท/ปี
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
		 38.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 บาท/ปี
		 38.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
3,000 บาท/ปี
		 38.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
39. การผลิต การบรรจุยาสีฟนั แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครือ่ งส�ำอางต่างๆ
		 39.1 โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร หรือใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
1,000 บาท/ปี
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		 39.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
3,000 บาท/ปี
		 39.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 บาท/ปี
40. การผลิตส�ำลี ผลิตภัณฑ์จากส�ำลี 3,000 บาท/ปี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าออมส�ำเร็จรูป 5,000 บาท/ปี
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้างต่างๆ
		 42.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 42.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 42.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 บาท/ปี
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอาน�้ำมันจากพืช
		 43.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 43.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 43.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 5,000 บาท/ปี
45. การผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆในท�ำนองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 5,000 บาท/ปี
46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 5,000 บาท/ปี
47. การผลิตยาสูบ
		 47.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 47.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 47.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
48. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร 5,000
บาท/ปี
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย
		 49.1 การผลิต 5,000 บาท/ปี
		 49.2 การสะสม 3,000 บาท/ปี
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50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 5,000 บาท/ปี
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส�ำปะหลัง 5,000 บาท/ปี
กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์หรือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ
		 52.1 โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร หรือใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
2,000 บาท/ปี
		 59.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
5,000 บาท/ปี
		 52.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 6,000 บาท/ปี
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
8,000 บาท/ปี
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
		 54.1 โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร หรือใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
1,000 บาท/ปี
		 54.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
2,000 บาท/ปี
		 54.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกลหรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 5,000 บาท/ปี
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ในข้อ 52 8,000 บาท/ปี
57. การท�ำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
		 57.1 การสะสมแร่ 5,000 บาท/ปี
		 57.2 การท�ำเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือล้างแร่ 5,000 บาท/ปี
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กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
		 58.1 การต่อ การประกอบยานยนต์ 10,000 บาท/ปี
		 58.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
			 58.2.1 พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 เมตร 2,000 บาท/ปี
			 58.2.2 พื้นที่การประกอบการเกิน 200 เมตร 3,000 บาท/ปี
		 58.3 การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 2,000 บาท/ปี
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 2,000 บาท/ปี
60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ�ำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
		 60.1 พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 บาท/ปี
		 60.2 พืน้ ทีก่ ารประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
3,000 บาท/ปี
		 60.3 พืน้ ทีก่ ารประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร
4,000 บาท/ปี
		 60.4 พื้นที่การประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร 5,000 บาท/ปี
61. การล้างอัดฉีดยานยนต์ 2,000 บาท/ปี
62. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
		 62.1 การผลิต 5,000 บาท/ปี
		 62.2 การซ่อม 1,000 บาท/ปี
		 62.3 การอัด 1,000 บาท/ปี
63. การปะ การเชื่อมยาง 1,000 บาท/ปี
64. การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 1,000 บาท/ปี
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กิจการที่เกี่ยวกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ 8,000 บาท/ปี
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท�ำคิ้วหรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
		 66.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 บาท/ปี
		 66.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
3,000 บาท/ปี
		 66.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งส�ำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
		 67.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 67.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
3,000 บาท/ปี
		 67.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
68. การอบไม้ 2,000 บาท/ปี
69. การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
		 70.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 70.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
3,000 บาท/ปี
		 70.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
71. การผลิตกระดาษต่างๆ 5,000 บาท/ปี
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
		 72.1 การเผาถ่าน
		 72.2 การสะสมถ่าน 3,000 บาท/ปี
			 72.2.1 ขายปลีก 500 บาท/ปี
			 72.2.2 ขายส่ง 1,000 บาท/ปี
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กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
73. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 1,500 บาท/ปี
74.การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (73) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 2,000 บาท/ปี
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้ำ อบไอน�ำ้ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน (73)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 1,500
บาท/ปี
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท�ำนองเดียวกัน
		 76.1 โดยมีจำ� นวนไม่เกิน 10 ห้อง 1,000 บาท/ปี
		 76.2 โดยมีจำ� นวนเกิน 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 2,000 บาท/ปี
		 76.3 โดยมีจำ� นวนเกิน 50 ห้องขึ้นไป 5,000 บาท/ปี
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในท�ำนองเดียวกัน
		 77.1 โดยมีจำ� นวนไม่เกิน 10 ห้อง 1,000 บาท/ปี
		 77.2 โดยมีจำ� นวนเกิน 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 20 ห้อง 2,000 บาท/ปี
		 77.3 โดยมีจำ� นวนเกิน 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 3,000 บาท/ปี
		 77.4 โดยมีจำ� นวนเกิน 50 ห้องขึ้นไป 5,000 บาท/ปี
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000 บาท/ปี
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร�ำ ร�ำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่นๆในท�ำนองเดียวกัน
		 79.1 การแสดงดนตรีสากล การแสดงดนตรีไทยสากล เต้นร�ำ ดิสโก้เทค
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน 2,000 บาท/ปี
		 79.2 การแสดงดนตรีไทย ร�ำวง รองเง็ง หรือการแสดงนาฎศิลป์อื่นๆใน
ท�ำนองเดียวกัน 1,000 บาท/ปี
80. การประกอบกิจการสระว่ายน�ำ้ หรือกิจการอื่นๆในท�ำนองเดียวกัน เว้น
แต่เป็นกิจการให้บริการใน (73) 2,000 บาท/ปี
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81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆใน
ท�ำนองเดียวกัน 3,000 บาท/ปี
82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
		 82.1 พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 บาท/ปี
		 82.2 พื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 บาท/ปี
		 82.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 บาท/ปี
		 82.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 บาท/ปี
83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�ำ้ หนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนา ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่
การให้บริการใน (73) หรือในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
3,000 บาท/ปี
84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 3,000 บาท/ปี
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 บาท/ปี
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3,000 บาท/ปี
87. การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น
		 87.1 การสักผิวหนัง 3,000 บาท/ปี
		 87.2 การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอื่น 1,000 บาท/ปี
88. การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 3,000 บาท/ปี
89. การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 3,000 บาท/ปี
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
90. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 3,000 บาท/ปี
91. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 3,000 บาท/ปี
92. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
93. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร 3,000 บาท/ปี
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94. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
		 94.1 โดยใช้เครือ่ งจักรตัง้ แต่ 5 เครือ่ ง แต่ไม่เกิน 20 เครือ่ ง 1,000 บาท/ปี
		 94.2 โดยใช้เครือ่ งจักรเกิน 20 เครือ่ ง แต่ไม่เกิน 50 เครือ่ ง 3,000 บาท/ปี
		 94.3 โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 เครื่อง 5,000 บาท/ปี
95. การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
		 95.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 95.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 95.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า5,000 บาท/ปี
96. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
		 96.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 บาท/ปี
		 96.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20
แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 96.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
97. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ 3,000 บาท/ปี
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
98. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
		 98.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 98.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
99. การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 5,000 บาท/ปี
100. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
		 100.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 100.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 บาท/ปี
101. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
		 101.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			
101.1.1 จ�ำนวนที่สะสมเกิน 5,000 กิโลกรัม 1,000 บาท/ปี
			
101.1.2 จ�ำนวนที่สะสมเกิน 5,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10,000
กิโลกรัม 2,000 บาท/ปี
148

			 101.1.3 จ�ำนวนที่สะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม 3,000 บาท/ปี
101.1 การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 5,000 บาท/ปี
		
102. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
		
102.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		
102.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 บาท/ปี
103. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 1,000 บาท/ปี
104. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
		 104.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 104.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 บาท/ปี
105. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน�ำ้ เป็นต้น
		 105.1 การผลิตผ้าเบรค ผ้าคลัช 1,000 บาท/ปี
		 105.2 การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน�้ำ
เป็นต้น 3,000 บาท/ปี
106. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
		 106.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 106.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 บาท/ปี
107. การผลิตกระดาษทราย 2,000 บาท/ปี
108. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 3,000 บาท/ปี
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
109. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ
สารตัวท�ำละลาย 4,000 บาท/ปี
110. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
		 110.1 การผลิต การบรรจุ 5,000 บาท/ปี
		 110.2 การสะสม การขนส่ง 3,000 บาท/ปี
111. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตร
เลี่ยมต่างๆ
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		 111.1 การผลิต การกลั่น 10,000 บาท/ปี
		 111.2 การสะสม การขนส่ง 3,000 บาท/ปี
			
111.2.1 จ�ำนวนทีส่ ะสมหรือขนส่งไม่เกิน 1,000 ลิตร 1,000 บาท/ปี
			
111.2.2 จ�ำนวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน 1,000 ลิตร แต่ไม่เกิน
5,000 ลิตร 3,000 บาท/ปี
			
111.2.3 จ�ำนวนทีส่ ะสมหรือขนส่งเกิน 5,000 ลิตร 5,000 บาท/ปี
112. การผลิต การสะสม การขนส่งถานหิน ถ่านโค้ก
		 112.1 การผลิต 5,000 บาท/ปี
		 112.2 การสะสม การขนส่ง 2,000 บาท/ปี
113. การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 58.
		 113.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 113.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 113.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
114. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
		 114.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 114.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 114.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
115. การโม่ การบดชัน
		 115.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 115.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 บาท/ปี
		 114.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 114.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
115. การโม่ การบดชัน
		 115.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 บาท/ปี
		 115.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 บาท/ปี
116. การผลิตสีหรือน�้ำมันผสมสี
		 116.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
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		 116.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 116.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
117. การผลิต การล้างฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์
		 117.1 การผลิต 5,000 บาท/ปี
		 117.2 การล้างฟิล์มถ่ายรูป 1,000 บาท/ปี
		 117.3 การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 2,000 บาท/ปี
118. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึงกัน
		 118.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 118.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 118.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
119. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
		 119.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 119.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 119.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
120. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000 บาท/ปี
121. การผลิตน�้ำแข็งแห้ง 4,000 บาท/ปี
122. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมี อันเป็นส่วน
ประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 10,000 บาท/ปี
123. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
		 123.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 123.2 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 123.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
124. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก�ำจัดศัตรูพชื หรือพาหะน�ำโรค
		 124.1 การผลิต 5,000 บาท/ปี
		 124.2 การบรรจุ 3,000 บาท/ปี
		 124.3 การสะสมเพื่อขายส่ง 2,000 บาท/ปี
		 124.4 การสะสมเพื่อขายปลีก 500 บาท/ปี
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		 124.5 การขนส่ง 3,000 บาท/ปี
125. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 5,000 บาท/ปี
กิจการอื่นๆ
126. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
		 126.1 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 บาท/ปี
		 126.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 4,000 บาท/ปี
127. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค
โทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
		 127.1 การผลิต 5,000 บาท/ปี
		 127.2 การซ่อม 1,000 บาท/ปี
128. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
		 128.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท/ปี
		 128.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 บาท/ปี
129. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
		 129.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 2,000 บาท/ปี
		 129.2 การถ่ายเอกสาร 1,000 บาท/ปี
130. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 5,000 บาท/ปี
131. การประกอบกิจการโกดังสินค้า
		 131.1 การประกอบกิจการโกดังสินค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2,000 บาท/ปี
		 131.2 การประกอบกิจการโกดังสินค้า มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 5,000 บาท/ปี
		 131.3 การประกอบกิจการโกดังสินค้า มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร
10,000 บาท/ปี
132. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
		 132.1 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วโดยไม่ใช้เครื่องจักร
1,000 บาท/ปี
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132.2 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภณั ฑ์ทใี่ ช้แล้วโดยใช้เครือ่ งจักร 3,000 บาท/ปี

133. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
		 133.1 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 บาท/ปี
		 133.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20
แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 133.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
134. ก่อสร้าง
		 134.1 โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 บาท/ปี
		 134.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20
แรงม้า 3,000 บาท/ปี
		 134.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 บาท/ปี
135. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพเรือ 5,000 บาท/ปี
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กระบวนงานที่ 55 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูก
ด�ำเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
		 (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการ
เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
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4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบ
อนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ แก่ผขู้ อต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กำ� จัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบ
อนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่า
จ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดมูลฝอย 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการก�ำจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด�ำเนินงานความพร้อม ด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
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4.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ก�ำกับในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 2 คน 1 ฉบับ
1) คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านใดด้านหนึ่ง
2) คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
เครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง
5.) ส�ำเนา เอกสารแสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่กำ� จัดมูลฝอยติด
เชื้อผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 1 ฉบับ
6.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) รับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละ 10,000 บาท
(ข) รับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละ 10,000 บาท
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กระบวนงานที่ 56 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด�ำเนิน
คดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการ
ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบ
อนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของท้องถิ่น

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ
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ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบ
อนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานทีก่ ำ� จัดมูลฝอยทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
และมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง
ระหว่างผู้ขนกับผู้ก�ำจัดมูลฝอย 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการก�ำจัดมูลฝอย ที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ก�ำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย 2 คน 1 ฉบับ
1) คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง
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2) คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
เครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง
5.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่กำ� จัดมูลฝอยทั่วไป
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท�ำงาน 1 ฉบับ
6.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป ฉบับละ 5,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 57 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
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2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานทีก่ ำ� จัดสิง่ ปฏิกลู ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
และมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่กำ� จัดสิ่งปฏิกูลผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท�ำงาน 1 ฉบับ
5.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท�ำการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ฉบับละ 5,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 58 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค�ำขอ และในการพิจารณา
อนุญาต
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด�ำเนิน
คดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการ
เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
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4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
		
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มี
สถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน(คุณสมบัติส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่ง) 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดมูลฝอย 1 ฉบับ
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4.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอย ที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 1 ฉบับ
6.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละไม่เกิน
10,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 59 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด�ำเนิน
คดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขน
มูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการ
เก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
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1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มี
สถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.)ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดมูลฝอย 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อม ด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ
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ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป 1 ฉบับ
5.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการเก็บขนมูลฝอย ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท�ำการเก็บ ขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย ฉบับละไม่
เกิน 5,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 60 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท�ำการเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่ง
ปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการ
ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) ใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
1) กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
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ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2) กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก�ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบ
อนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่า
จ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดสิ่งปฏิกูล 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 1 ฉบับ
5.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท�ำการเก็บขนสิง่ ปฏิกลู ฉบับละไม่เกิน
5,000 บาทต่อปี
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การขอใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
กระบวนงานที่ 61 : การขอใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
2. เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (2) ส�ำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบ
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อนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำ� นาจลงนามแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นส�ำเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1 ฉบับ
2.) แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงสถานทีต่ งั้ ตลาด ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
3.) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่
แสดงว่าผ่านการอบรม เรื่อง สุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นก�ำหนด ฉบับจริง
1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ฉบับละ 2,000 บาท/ปี
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กระบวนงานที่ 62 : การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่าย

อาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (2) ส�ำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จำ� หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อมหลัก
ฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำ� หน่าย
172

อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำ� นาจลงนามแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 1
ฉบับ
2.) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ�ำหน่ายอาหารและผู้ปรุง
อาหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 2,000 บาท/ปี
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กระบวนงานที่ 63 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (2) ส�ำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
		 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้อง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก�ำหนดระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
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รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก�ำหนดของท้องถิ่น)
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำ� นาจลงนามแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ
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เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น
ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.
โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก�ำหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 1 ฉบับ
5.) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่
ก�ำหนด) ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
6.) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดูราย
ละเอียดหน้า 136 - 153
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กระบวนงานที่ 64 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด�ำเนิน
คดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วน ของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าทีต่ รวจสถานทีด่ า้ นสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
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2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กำ� จัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดมูลฝอย 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการก�ำจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ก�ำกับในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 2 คน 1 ฉบับ
1) คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านใดด้านหนึ่ง
2) คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
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วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
เครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง
5.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทำ� หน้าที่กำ� จัดมูลฝอยติดเชื้อ
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 1 ฉบับ
6.) ส�ำเนาใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้
ปฏิบัติงานในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละ  10,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 65 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไป

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูก
ด�ำเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
		 (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการ
ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
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		 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบ
อนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่า
จ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดมูลฝอย 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการก�ำจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทำ� หน้าที่กำ� จัดมูลฝอยทั่วไป
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท�ำงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นก�ำหนด) 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป 1 ฉบับ
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6.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ก�ำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย 2 คน 1 ฉบับ
		 1. คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง
		 2. คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
เครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอย ฉบับละ 5,000 บาท ต่อปี
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กระบวนงานที่ 66 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท�ำการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าทีต่ รวจสถานทีด่ า้ นสุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบ
อนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต)
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แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กำ� จัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบ
อนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท�ำงาน 1 ฉบับ
5.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท�ำการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ฉบับละ  5,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 67 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด�ำเนิน
คดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะ
ขนมูลฝอยด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่งเพื่อ
ป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
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ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มี
สถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน (คุณสมบัติสำ� เร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่ง) 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการ ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดมูลฝอย 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้น
ตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
5.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ
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ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 1 ฉบับ
6.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละ 10,000 บาท
ต่อปี
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กระบวนงานที่ 68 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ท�ำการเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป

เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
		 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูก
ด�ำเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
		 (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
		 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการ
เก็บขนมูลฝอยทั่วไป ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าทีต่ รวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
		 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบ
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อนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่า
ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มี
สถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป (ตามหลักเกณฑ์ทที่ อ้ งถิน่ ก�ำหนด) 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท�ำการเก็บ ขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย ฉบับละ 5,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 69 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท�ำการเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู
เงื่อนไขในการยื่นค�ำขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่ง
ปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก�ำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการ
ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท�ำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
3.) การพิจารณา เจ้าหน้าทีต่ รวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะแนะน�ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
ระยะเวลาให้บริการ 20 วัน
4.) การแจ้งค�ำสั่งออกใบอนุญาต/ค�ำสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนดหากพ้นก�ำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบ
อนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
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รับท�ำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ระยะเวลาให้บริการ 8 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 30 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก�ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด�ำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำ� จัดสิ่งปฏิกูล 1 ฉบับ
3.) ส�ำเนาแผนการด�ำเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด�ำเนินงานความพร้อมด้านก�ำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 1 ฉบับ
4.) ส�ำเนาเอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 1 ฉบับ
5.) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของผู้ปฏิบัติ
งานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท�ำการเก็บขนสิง่ ปฏิกลู ฉบับละ 5,000 บาทต่อปี
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กระบวนงานที่ 70 : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้

สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน
้ ที่ ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาดต้องแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้ผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ง สามารถด�ำเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นค�ำขอโดยยื่นค�ำขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก�ำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อก�ำหนด
ของท้องถิ่น
2. เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
1.) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค�ำขอแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที
2.) เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ 30 นาที
3.) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร
ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง
4.) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
		 1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อมารับ
หนังสือรับรองการแจ้ง
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2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด แจ้งค�ำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้ง
ระยะเวลาให้บริการ 5 วัน
5.) ช�ำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค�ำสั่งออกหนังสือรับรองการแจ้ง)แจ้งให้
ผู้ยื่นค�ำขอแจ้งมาช�ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 7 วัน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ และส�ำเนา 1 ฉบับ
4.) ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส�ำเนา 1 ฉบับ
5.) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ
และส�ำเนา 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับยื่นเพิ่มเติม
1 ฉบับ

1.) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
2.) ส�ำเนาเอกสารและหลักฐานอืน่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ ประกาศก�ำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ทีใ่ ด ซึง่ มีพนื้ ทีไ่ ม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการ
ขายของในตลาด
1.พืน้ ทีป่ ระกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 บาท
2.พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 บาท
3.พื้นที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 บาท
4.พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 บาท
5.พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000 บาท
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ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
ส�ำนักงานเทศบาลเสาธงหิน 99/99 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00

ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
2) http://www.saothonghin.com/saothonghin.go.th/
3) http://www.facebook.com/saothonghin.go.th/
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เกร็ดน่ารู้
ที่มา  หน้าที่หลักและหน้าที่ที่ได้รับการกระจายอ�ำนาจของเทศบาลต�ำบล
ที่มา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้เขียนจะขอพูดถึงระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. สุขาภิบาล
4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
เทศบาล ก็ยังแบ่งได้เป็นเทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ซึ่งจะ
เป็นเทศบาลประเภทไหนได้ระบุไว้ใน มาตรา 9, มาตรา 10, มาตรา 11 พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
หน้าที่หลักของเทศบาลต�ำบล มีระบุไว้ในมาตรา 50 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบ�ำรุงทางบกและทางน�้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ท้องถิ่น

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำ� นึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท�ำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
หน้าที่ที่ได้รับการกระจายอ�ำนาจ
พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความ
ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
พระราชบัญญัตินี้มีคณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
จัดท�ำแผนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ภายใต้กรอบตามหมวด 2 มาตรา 16 ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีอำ� นาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางบก ทางน�้ำ และทางระบายน�้ำ
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(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน�ำ้ เสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
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(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะ
กรรมการประกาศก�ำหนด
ภาระหน้าที่บางอย่างเป็นหน้าที่หลัก  ภาระหน้าที่บางอย่างก็ได้รับการ
ถ่ายโอนมา  โฮ!!!!  ภาระหน้าที่ของเทศบาลมากมายขนาดนี  
้ ก็เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน ประชาชนได้รับการอ�ำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ  ดังเช่นค�ำที่วา  
่ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
กรมการปกครอง			
กรมธุรกิจพลังงาน			
กรมโยธาธิการและผังเมือง		
กรมโรงงานอุตสาหกรรม		
กรมอนามัย				

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
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