
 

คูมือสําหรับประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 

 



คํานํา 

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม

มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง

จัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) ในการ

ยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาต

จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ...” โดยมีเปาหมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช

ดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

 เทศบาลตําบลปลาโหล จึงไดจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและ

ประชาชนท่ัวไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

 

 

เทศบาลตําบลปลาโหล 

ตุลาคม  2558 



สารบัญ 

คูมือสําหรับประชาชนท่ีมีคูมือกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

กระบวนงาน        หนา  

1 การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 1 
2 การแจงเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 19 

3 การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป 30 
4 การรับชําระภาษีปาย 38 
5 การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 46 
6 การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 59 
7 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 68 
8 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 76 
9 การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 84 
10 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 

พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
93 

11 การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

104 

12 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

115 

13 การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 127 
14 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอน

ออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 
135 

15 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอน
ออกใบอนุญาต) 

147 

16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 154 

17 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : 

ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 

163 

18 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : 

ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 

174 

19 การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 181 

20 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ  189 

21 การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 196 

 



คูมือสําหรับประชาชนท่ีออกตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

(ท่ีไมมีคูมือกลางจากสวนราชการหลักจัดทําให) 

 

กระบวนงาน          หนา  

1 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 206 
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 215 
3 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
224 

4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

234 

5 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 

243 

6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 253 
7 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  277 
8 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูล

ฝอยท่ัวไป 
302 

9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  313 
10 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูล 
324 

11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  335 

12 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 345 
13 การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 352 
14 การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 358 
15 การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 368 
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qคู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  1 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุ

พร สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 15:09  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

โรงงาน พ.ศ. 2535 

 เป็นโรงงานท่ีตัง้อยู่นอกนิคมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 

 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 

 ท่ีตัง้ สภาพแวดล้อม ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงานต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และเป็นไป
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ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่

ขดักฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดห้ามตัง้โรงงานจําพวกท่ี 2                                                                                                                                          

หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/

เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/

หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม            กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่

ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสาร

ประกอบการพิจารณา                             ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ และยงัไมน่บัระยะเวลา

ดําเนินงาน จนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความ

บกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว                              ** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว                                                                       

**ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

จําพวกท่ี 2 ย่ืนใบแจ้ง(แบบ 

ร.ง.1) พร้อมเอกสาร

หลกัฐานประกอบเจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับคําขอตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 
 

2 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ้งได้ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีเม่ือได้รับ

ใบแจ้งและพิจารณาวา่เป็น

โรงงานจําพวกท่ี 2 แล้ว

ดําเนินการ 

ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2)  

กรณีท่ี 2 ไมส่ามารถรับแจ้ง

ได้ให้จดัทําหนงัสือไมรั่บ

แจ้งการประกอบกิจการ

3 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

โรงงานจําพวกท่ี 2  

 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

กรณีท่ี 1สามารถรับแจ้งได้ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม

ในใบรับแจ้งประกอบ

กิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ( 

ร.ง.2) และเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมรายปีก่อนสง่

มอบใบรับแจ้งให้

ผู้ประกอบการ  กรณีท่ี 2 ไม่

สามารถรับแจ้งได้ ให้

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม

หนงัสือไมรั่บแจ้งการ

ประกอบกิจการโรงงาน

จําพวกท่ี 2 และแจ้งผลการ

พิจารณา 

 
 

2 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 2 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 

เดือน มีการลง

นามรับรอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เอกสารและ

ประทบัตราบริษัท

โดยผู้ประกอบการ

ทกุหน้า) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้แทนนิติ

บคุคล 

มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัทโดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

) 

3) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ประกอบการ 

มีการลงนาม

รับรองเอกสารโดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

) 

4) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้มอบอํานาจ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้มอบ

อํานาจ) 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ

อํานาจ) 

8) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มใบ

แจ้งการประกอบ

กิจการโรงงาน

จําพวกท่ี 2 

(ร.ง.1) 

- 2 0 ฉบบั (มีการลงลายมือ

ช่ือของ

ผู้ประกอบการ 

หรือผู้ รับมอบ

อํานาจทกุหน้า 

ห้ามถ่ายสําเนา

ลายมือช่ือ 

) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (พร้อมติดอากร

แสตมป์ 

มีการลงนาม

รับรองการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัทโดย

ผู้ประกอบการทกุ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หน้า 

) 

3) 

ใบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร มี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

โดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยู่ในเขต

ควบคมุอาคาร) 

4) 

 แบบ

รายการก่อสร้าง

อาคารโรงงาน มี

การลงนาม 

รับรองโดยผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และรับรอง

เอกสารโดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

- 0 2 ฉบบั (กรณีอยู่นอกเขต

ควบคมุอาคาร) 

5) 

 เอกสาร

การตรวจสอบ

รับรองความ

มัน่คงแข็งแรง

และความ

ปลอดภยัของ

อาคารจากผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

และรับรอง

เอกสารโดย

- 1 1 ฉบบั (กรณีเป็นอาคารท่ี

ไมไ่ด้สร้างใหม ่

หรืออาคารท่ีไมไ่ด้

รับอนญุาตให้

ก่อสร้างเป็น

โรงงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

6) 

 แผนท่ี

แสดงบริเวณท่ีตัง้

โรงงาน  

- 1 1 ฉบบั - 

7) 

แผนผงัแสดงสิ่ง

ปลกูสร้างภายใน

บริเวณโรงงาน มี

การลงนาม

รับรองโดยผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และรับรอง

เอกสารโดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

8) 

แบบแปลน

อาคารโรงงาน 

ขนาดถกูต้อง

ตามมาตราสว่น

มีการลงนาม

รับรองโดยผู้

ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคมุ

และรับรอง

เอกสารโดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

9) 

 แผนผงั

แสดงการตดิตัง้

เคร่ืองจกัร ขนาด

- 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถกูต้องตาม

มาตราสว่นพร้อม

รายละเอียดของ

เคร่ืองจกัรแตล่ะ

เคร่ือง มีการลง

นามรับรองโดยผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และรับรอง

เอกสารโดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

10) 

รายละเอียด

ขัน้ตอน

กระบวนการผลิต 

พร้อมแสดงจดุท่ี

เกิดปัญหา

ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ นํา้เสีย 

อากาศเสีย และ

มลพิษอ่ืนๆ มีการ

ลงนามรับรอง

โดยผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

รับรองเอกสาร

โดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

- 1 1 ฉบบั - 

11) รายละเอียดชนิด - 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิธีการกําจดั 

จดัเก็บและ

ปอ้งกนัเหตุ

เดือดร้อนรําคาญ 

ความเสียหาย

อนัตราย และ

การควบคมุกาก

อตุสาหกรรม มี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

โดย

ผู้ประกอบการทกุ

หน้า 

12) 

เอกสารเก่ียวกบั

การรับฟังความ

คดิเห็นของ

ประชาชนตามท่ี

กระทรวง

อตุสาหกรรม

กําหนด 

- 0 2 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ตัง้แต่ 0 แต่ไม่ถึง 5 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ตัง้แต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 

 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

หมายเหตุ -   

 

3) ตัง้แต่ 20 แต่ไม่ถงึ 50 
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 ค่าธรรมเนียม 450 บาท 

หมายเหตุ -   

 

4) ตัง้แต่ 50 แต่ไม่ถงึ 100 

 ค่าธรรมเนียม 900 บาท 

หมายเหตุ -   

 

5) ตัง้แต่ 100 แต่ไม่ถงึ 200 

 ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

6) ตัง้แต่ 200 แต่ไม่ถงึ 300 

 ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

7) ตัง้แต่ 300 แต่ไม่ถงึ 400 

 ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท 

หมายเหตุ -   

 

8) ตัง้แต่ 400 แต่ไม่ถงึ 500 

 ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท 

หมายเหตุ -   

 

9) ตัง้แต่ 500 แต่ไม่ถงึ 600 

 ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

10) ตัง้แต่ 600 แต่ไม่ถงึ 700 

 ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท 

หมายเหตุ -   

 

11) ตัง้แต่ 700 แต่ไม่ถงึ 800 

 ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท 

หมายเหตุ -   
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12) ตัง้แต่ 800 แต่ไม่ถงึ 900 

 ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท 

หมายเหตุ -   

 

13) ตัง้แต่ 900 แต่ไม่ถงึ 1,000 

 ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

14) ตัง้แต่ 1,000 แต่ไม่ถงึ 2,000 

 ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

15) ตัง้แต่ 2,000 แต่ไม่ถงึ 3,000 

 ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

16) ตัง้แต่ 3,000 แต่ไม่ถงึ 4,000 

 ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17) ตัง้แต่ 4,000 แต่ไม่ถงึ 5,000 

 ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

18) ตัง้แต่ 5,000 แต่ไม่ถงึ 6,000 

 ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

19) ตัง้แต่ 6,000 ขึน้ไป 

 ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.1) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 03/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดย

สํานกังาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 
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ร.ง. 1 

ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 

 

วนัท่ี................เดือน..................................... พ.ศ. .............. 

 ขา้พเจา้............................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................... 

อยูบ่า้น / สาํนกังานเลขท่ี.................ตรอก /ซอย....................................................ถนน............................................ 

หมู่ท่ี................ตาํบล / แขวง......................................................อาํเภอ / เขต............................................................ 

จงัหวดั...................................................โทรศพัท์..............................................ขอแจง้การประกอบกิจการโรงงาน 

จาํพวกท่ี 2 ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยขอแสดงรายการและเอกสารประกอบการแจง้ไว้

ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือโรงงาน............................................................................................................................................. 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดบัท่ี....................................................................................................................... 

ประกอบกิจการ......................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................................... 

กาํลงัเคร่ืองจกัร...................................................................แรงมา้   จาํนวนคนงาน.............................................คน 

โดยจะเร่ิมการประกอบกิจการโรงงานในวนัท่ี.................เดือน....................................................พ.ศ. …................ 

2. สถานท่ีตั้งโรงงานเลขท่ี............ตรอก / ซอย............................................ถนน..................................... 

คลอง..................................แม่นํ้า....................................หมู่ท่ี............ตาํบล / แขวง................................................. 

อาํเภอ / เขต.......................................................จงัหวดั..........................................โทรศพัท์.................................... 

อยูใ่น / นอกเขตเทศบาล.............................................อยูใ่น / นอกเขตสุขาภิบาล..................................................... 

อาคารโรงงานมีเน้ือท่ี...............................................................ตารางเมตร บริเวณโรงงาน (รวมทั้ง อาคารโรงงาน) 
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มีเน้ือท่ี..........................................................ตารางเมตร    ท่ีดินบริเวณโรงงานรวมทั้งท่ีดินอาคารโรงงานเป็นของ 

..............................................................................................................................................อาคารโรงงานมีอยู เ่ดิม/ 

ก่อสร้างข้ึนใหม่ ลกัษณะของตวัอาคารโรงงาน......................................................................................................... 

.....................................................................................หลงัคามุงดว้ย....................................................................... 

(ใหร้ะบุวา่เป็นไม ้หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 

โรงงานอยูใ่กลเ้คียงกบั............................................................................................................................................... 

บริเวณโรงงานมีเขตติดต่อ   ดา้นเหนือจด 

      ดา้นใตจ้ด 

      ดา้นตะวนัออกจด 

      ดา้นตะวนัตกจด 

3. ทาํงานปกติตั้งแต่เวลา....................ถึงเวลา......................รวมวนัละ...................ชัว่โมง...................กะ 

วนัหยดุงาน..........................................................ทาํงานปีละ...........................................วนั 

4. เงินทุนจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)........................................บาท  

5. ปริมาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและดาํเนินกิจการ 

5.1 ท่ีดิน...............................................................................บาท 

5.2 อาคารและส่ิงก่อสร้าง....................................................บาท 

5.3 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และค่าติดตั้ง.....................................บาท 

5.4 เงินทุนหมุนเวยีน............................................................บาท 

รวม........................................................บาท 

6. จาํนวนและระดบัผูซ่ึ้งทาํงานโรงงาน 

6.1 เจา้หนา้ท่ีบริหารและวชิาการ........................................คน 

6.2 คนงานชาย (ช่างฝีมือ)...................................................คน 

คนงานหญิง (ช่างฝีมือ)..................................................คน 

 

                            ลงช่ือ                     ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 
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6.3 คนงานชาย (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)...........................................คน 

คนงานหญิง (ไม่ใช่ช่างฝีมือ).........................................คน 

6.4 ผูช้าํนาญการจากต่างประเทศ.........................................คน 

6.5 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................คน 

รวม.......................................................คน 

7. การผลิต 

7.1 ช่ือ ปริมาณการใชแ้ละแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 

วตัถุดิบ         ปริมาณการใช ้(ต่อปี)        แหล่งท่ีมา (ระบุประเทศ) 

      

        7.1.1 .................................      .................................................     ............................................... 

        7.1.2 ..................................     .................................................     ............................................. 

        7.1.3 ..................................     .................................................     ............................................... 

        7.1.4 ..................................     .................................................     ................................................ 

7.2 ช่ือผลิตภณัฑ ์ปริมาณการผลิต และการจาํหน่าย 

          ผลิตภณัฑ์       ปริมาณการผลิต (ต่อปี)       การจาํหน่าย (ระบุประเทศ) 

        7.2.1 ..................................     .................................................     ............................................... 

        7.2.2 ..................................     .................................................     ............................................... 

        7.2.3 ..................................     .................................................     .............................................. 

        7.2.4 ..................................     .................................................     ............................................... 

7.3 วตัถุพลอยได ้(ระบุช่ือและปริมาณวตัถุพลอยได)้ (ถา้มี) 

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

.............................................................................................................................................................. 
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8. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งโรงงาน 
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9. บญัชีเคร่ืองจกัรท่ีใชต้ามลาํดบัขั้นตอนการผลิต 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ    ขนาน   บริษทัและประเทศผูผ้ลิต 

งานท่ี

ใช ้

กาํลงัเคร่ืองจกัรต่อ

เคร่ือง 

จาํนวน

เคร่ืองจกัร 

รวมกาํลงั

เคร่ืองจกัร หมาย

เหตุ แรงมา้ แรงมา้

เปรียบเทียบ 
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10. เอกสารประกอบการแจง้การประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบเอกสารประกอบการแจง้มาดว้ย คือ 

      □ (1) สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 

       □ (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุช่ือท่ีผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ท่ีตั้ง

สาํนกังาน วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

      □ (3) แผนผงัแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตอ้งตามมาตราส่วน 

       □ (4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกาํหนด........................................................................... 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลังหยุดดาํเนินงานตดิต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกว่าหนึง่ปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7.พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี  เทศบาล

ตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 15:30  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และเป็นการแจ้งเร่ิม

ประกอบกิจการหลงัจากแจ้งหยดุดําเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี 
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  2. เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรม 

  3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 

หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ

ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข

คําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 ** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

     ** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานประกอบ  

พร้อมเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมรายปี 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1)  กรณีโรงงานจําพวกท่ี 2 

-พนกังานเจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง

และมีหนงัสือแจ้งผลการ

พิจารณา 

2) กรณีโรงงานจําพวกท่ี 3 

-พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

ความพร้อมในการประกอบ

กิจการโรงงานให้เป็นไป

22 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตามมาตรา 8 แหง่ พ.ร.บ 

โรงงาน พ.ศ.2535 หาก

พบวา่ไมถ่กูต้องจะมีคําสัง่

ให้ปรับปรุงแก้ไข เม่ือได้

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะมี

คําสัง่เป็นหนงัสืออนญุาต

ให้ประกอบกิจการโรงงาน 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี ลงนาม

ในหนงัสือแจ้งผลหรือ

หนงัสืออนญุาตให้ประกอบ

กิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอ

ทราบผลการพิจารณา 

(กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้ใน

เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) 

กรณีเป็นโรงงาน

- 1 0 ฉบบั (ห้ามสําเนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จําพวกท่ี 3 หรือ

ใบรับแจ้งการ

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.2) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 2 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 

เดือน มีการลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทบัตราบริษัท

โดยผู้ขออนญุาต

ทกุหน้า) 

3) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้แทนนิติ

บคุคล มีการลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทบัตรา

บริษัทโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ขออนญุาต 

มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

โดยผู้ขออนญุาต

ทกุหน้า 

5) 

บตัรประชาชน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้มอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

6) 
ทะเบียนบ้านของ

ผู้มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

7) 

บตัรประชาชน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

8) 
ทะเบียนบ้านของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

9) 
บตัรประชาชน

ของพยาน 2 คน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มใบ - 1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มท่ี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แจ้งทัว่ไป(DIW-

08-AP-FS-03) ท่ี

มีการลงลายมือ

ช่ือของผู้ขอ

อนญุาตหรือผู้ รับ

มอบอํานาจ ห้าม

ถ่ายสําเนา

ลายมือช่ือ 

ทางราชการ 

กําหนด 

) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมติด

อากรแสตมป์ มี

การลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัทโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่ใช้เคร่ืองจักร 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ตัง้แต่ 0 แรงม้า แต่ไม่ถึง 5 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

หมายเหตุ -   

 

3) ตัง้แต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 20 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

หมายเหตุ -   
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4) ตัง้แต่ 20 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 50 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 450 บาท 

หมายเหตุ -   

 

5) ตัง้แต่ 50 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 100 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 900 บาท 

หมายเหตุ -   

 

6) ตัง้แต่ 100 แรงม้า แต่ไม่ถึง 200 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

7) ตัง้แต่ 200 แรงม้า แต่ไม่ถึง 300 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

8) ตัง้แต่ 300 แรงม้า แต่ไม่ถึง 400 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท 

หมายเหตุ -   

 

9) ตัง้แต่ 400 แรงม้า แต่ไม่ถึง 500 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท 

หมายเหตุ -   

 

10) ตัง้แต่ 500 แรงม้า แต่ไม่ถึง 600 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

11) ตัง้แต่ 600 แรงม้า แต่ไม่ถึง 700 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท 

หมายเหตุ -   
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12) ตัง้แต่ 700 แรงม้า แต่ไม่ถึง 800 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท 

หมายเหตุ -   

 

13) ตัง้แต่ 800 แรงม้า แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท 

หมายเหตุ -   

 

14) ตัง้แต่ 900 แรงม้า แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

15) ตัง้แต่ 1,000 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 2,000 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

16) ตัง้แต่ 2,000 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 3,000 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17) ตัง้แต่ 3,000 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 4,000 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

18) ตัง้แต่ 4,000 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 5,000 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

19) ตัง้แต่ 5,000 แรงม้า แต่ไม่ถงึ 6,000 แรงม้า 

 ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท 

หมายเหตุ -   
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20) ตัง้แต่ 6,000 แรงม้า ขึน้ไป 

 ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

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

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คาํขอทั่วไป 

           

  วนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ…………. 

 

  ขา้พเจา้…………………………………………….……อาย…ุ………ปี  สัญชาติ………… 

ท่ีอยู/่สาํนกังานเลขท่ี……………………ซอย……………………………ถนน……………………………… 

คลอง……………………แม่นํ้า……………………  หมู่ท่ี……….ตาํบล/แขวง………..…………………….อาํเภอ/

เขต…………………………. จงัหวดั……………..……………..โทรศพัท…์………………………… 

มีความประสงค ์  (       ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

   (       ) ขอคดัสาํเนาใบรับแจง้ประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 

   (       ) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… 

ของโรงงาน……………………………………………………………………………………………………...ทะเบียน

โรงงานเลขท่ี…………………………………ตั้งอยูเ่ขต……………………….จงัหวดั……………… 

  เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

  พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารคือ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………………… 

               (…………………………………………….) 

                 ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน/ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ 
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ใบแจ้งทั่วไป 

           

     วนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ…………. 

 

  ขา้พเจา้…………………………………………….……อาย…ุ………ปี  สัญชาติ………… 

ท่ีอยู/่สาํนกังานเลขท่ี……………………ซอย……………………………ถนน……………………………… 

คลอง……………………แม่นํ้า……………………  หมู่ท่ี……….ตาํบล/แขวง………..…………………….อาํเภอ/

เขต…………………………. จงัหวดั……………..……………..โทรศพัท…์………………………… 

มีความประสงค ์  (       ) แจง้โอนประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี …………………… 

   (       ) แจง้เลิกประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่วนัท่ี………………………………... 

   (       ) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… 

ของโรงงาน……………………………………………………………………………………………………...ทะเบียน

โรงงานเลขท่ี…………………………………ตั้งอยูเ่ขต……………………….จงัหวดั……………… 

  เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

  พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารคือ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………………… 

               (…………………………………………….) 

                 ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน/ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งหยุดดาํเนินงานตดิต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งหยดุดําเนินงานติดตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหน่ึง 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งหยดุดําเนินงานตดิตอ่กนัเกินกวา่หนึง่ปี  เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 

สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 15:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีได้หยดุดําเนินงาน

ตดิตอ่กนัมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี 

 

 2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถกูต้อง 

 3. ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีทราบภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัพ้นกําหนดหนึง่ปี 

หมายเหต ุ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ

ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

      ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

       ** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

       ** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ระยะเวลาการแจ้ง ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน

มาตรา 33 แหง่

พระราชบญัญตัิโรงงาน 

พ.ศ.2535 และจดัทํา

หนงัสือแจ้งผู้ประกอบ

กิจการโรงงาน พร้อมทัง้

22 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

บนัทกึการเปล่ียนแปลง ใน

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

โรงงาน ลําดบัท่ี 7 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม

ในใบอนญุาตฯ ลําดบัท่ี 7 

และผู้ อํานวยการสํานกั ลง

นามหนงัสือแจ้งผู้ประกอบ

กิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอ

ทราบผลการพิจารณา 

(กรณีท่ีเป็นโรงงานท่ีตัง้ใน

เขตกรุงเทพฯ) 
 

7 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 3 หรือ

ใบรับแจ้งการ

ประกอบกิจการ

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (ห้ามสําเนา) 



33 
 

 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โรงงาน (รง.2) 

กรณีเป็นโรงงาน

จําพวกท่ี 2 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกไว้ไมเ่กิน 3 

เดือน มีการลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทบัตราบริษัท

โดยผู้ขออนญุาต

ทกุหน้า) 

3) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทางของ

ผู้แทนนิติบคุคล

(กรณีบคุคลตา่ง

ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (มีการลงนาม

รับรองเอกสาร

และประทบัตรา

บริษัท โดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า) 

4) 

บตัรประชาชน

และทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณี

บคุคลตา่งด้าว) 

ของผู้ขออนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณี

ผู้ประกอบการเป็น

บคุคลธรรมดา มี

การลงนามรับรอง

เอกสารโดยผู้ขอ

อนญุาตทกุหน้า) 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมติด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ ต้องลง

นามรับรอง

เอกสารและ

ประทบัตราบริษัท

โดยผู้ขออนญุาต
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทกุหน้า) 

6) 

บตัรประชาชน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง  ของผู้

มอบอํานาจ 

(กรณีบคุคลตา่ง

ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

7) 

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มอบ

อํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

8) 

บตัรประชาชน 

หรือหนงัสือ

เดนิทาง ของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

(กรณีบคุคลตา่ง

ด้าว) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

9) 

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

10) 
บตัรประชาชน

ของพยาน 2 คน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์ม

หนงัสือแจ้งหยดุ

ดําเนินงาน(DIW-

08-AP-FS-03) 

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (เป็นแบบฟอร์มท่ี

ทางราชการ

กําหนด) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
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เผยแพร่โดย - 

 

 

คาํขอทั่วไป 

           

  วนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ…………. 

 

  ขา้พเจา้…………………………………………….……อาย…ุ………ปี  สัญชาติ………… 

ท่ีอยู/่สาํนกังานเลขท่ี……………………ซอย……………………………ถนน……………………………… 

คลอง……………………แม่นํ้า……………………  หมู่ท่ี……….ตาํบล/แขวง………..…………………….อาํเภอ/

เขต…………………………. จงัหวดั……………..……………..โทรศพัท…์………………………… 

มีความประสงค ์  (       ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

   (       ) ขอคดัสาํเนาใบรับแจง้ประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 

   (       ) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… 

ของโรงงาน……………………………………………………………………………………………………...ทะเบียน

โรงงานเลขท่ี…………………………………ตั้งอยูเ่ขต……………………….จงัหวดั……………… 

  เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

  พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารคือ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………………… 

               (…………………………………………….) 

                 ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน/ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ 
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ใบแจ้งทั่วไป 

           

     วนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ…………. 

 

  ขา้พเจา้…………………………………………….……อาย…ุ………ปี  สัญชาติ………… 

ท่ีอยู/่สาํนกังานเลขท่ี……………………ซอย……………………………ถนน……………………………… 

คลอง……………………แม่นํ้า……………………  หมู่ท่ี……….ตาํบล/แขวง………..…………………….อาํเภอ/

เขต…………………………. จงัหวดั……………..……………..โทรศพัท…์………………………… 

มีความประสงค ์  (       ) แจง้โอนประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี …………………… 

   (       ) แจง้เลิกประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่วนัท่ี………………………………... 

   (       ) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… 

ของโรงงาน……………………………………………………………………………………………………...ทะเบียน

โรงงานเลขท่ี…………………………………ตั้งอยูเ่ขต……………………….จงัหวดั……………… 

  เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

  พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารคือ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………………… 

               (…………………………………………….) 

                 ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน/ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปา้ย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปา้ย พ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีปา้ย เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 

02/08/2015 14:11  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีปา้ย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีปา้ย

แสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน 
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เพ่ือหารายได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของปา้ยทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 

3. เจ้าของปา้ยย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ยและแจ้งการประเมินภาษีปา้ย (ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของปา้ยชําระภาษีทนัที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจ้าของปา้ยชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของปา้ย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วนั นบัแต่

ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญัตภิาษีปา้ย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของปา้ยย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 

เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการปา้ย ตาม

แบบแสดงรายการภาษีปา้ย 

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี 
 

30 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของปา้ยชําระภาษี 
 

15 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   46 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรท่ีออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง

สถานท่ีตัง้หรือ

แสดงปา้ย 

- 1 0 ชดุ - 



41 
 

 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รายละเอียด

เก่ียวกบัปา้ย วนั 

เดือน ปี ท่ีติดตัง้

หรือแสดง 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ 

เชน่ สําเนาใบ

ทะเบียนการค้า 

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์ สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีปา้ย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 



42 
 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอทุธรณ์ภาษีปา้ย (ภ.ป. 4) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและทีดิ่น พ.ศ. 2475 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อ

ประชาชน 03/08/2015 08:32  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและท่ีดนิจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอยา่งอ่ืนๆ และท่ีดนิท่ีใช้ตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลกู

สร้างอยา่งอ่ืนนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้
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1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทนัที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินชําระภาษี

เกินเวลาท่ีกําหนด จะต้องชําระเงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด 

7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วนั นบั

แตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเจ้าของ

ทรัพย์สินย่ืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) การพิจารณา พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา 30 วนั เทศบาลตําบล - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจ้งการประเมินภาษีให้

เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   31 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธ์ิ

โรงเรือนและท่ีดนิ

พร้อมสําเนา เชน่ 

โฉนดท่ีดนิ 

ใบอนญุาตปลกู

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สร้าง หนงัสือ

สญัญาซือ้ขาย 

หรือให้โรงเรือนฯ 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมสําเนา เชน่ 

ใบทะเบียน

การค้า ทะเบียน

พาณิชย์ 

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

หรือใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

ค้าของฝ่าย

สิ่งแวดล้อม

 สญัญา

เชา่อาคาร 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล และงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดนิ (ภ.ร.ด. 9) 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 17/08/2015 16:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดให้การโฆษณาด้วย

การปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับหนงัสืออนญุาตจากเจ้าพนกังาน



60 
 

 
 

ท้องถ่ิน หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี และต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนงัสืออนญุาตด้วย 

เว้นแต ่เป็นการกระทําของราชการสว่นท้องถ่ิน ราชการสว่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานท่ีมีอํานาจกระทําได้ 

หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานท่ีซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินจดัไว้เพ่ือการนัน้ หรือเป็นการโฆษณาใน

การเลือกตัง้ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหง่รัฐ สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และ

การโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพ่ือให้ทราบช่ือเจ้าของผู้ครอบครอง

อาคาร ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคาร หรือข้อความอ่ืนเก่ียวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตัง้ท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขอ

อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนีด้้วยเชน่กนั การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือ

โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือ

ได้รับอนญุาตแตม่ิได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในการรับอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังาน

เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือให้ผู้ โฆษณาปลด รือ้ ถอน ขดู ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนัน้ภายในเวลาท่ีกําหนด 

และหากเป็นกรณีท่ีมีข้อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือลามก

อนาจาร เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจปลด ถอน ขดู ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนัน้ได้เองโดย

คดิคา่ใช้จา่ยจากผู้ โฆษณาตามท่ีได้ใช้จา่ยไปจริง เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี จะอนญุาตให้โฆษณาด้วย

การปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขดู ลบ หรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนงัสืออนญุาต

หมดอาย ุ

(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเร่ืองใดต้องได้รับอนมุตัข้ิอความ หรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณา หรือ

จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนมุตัหิรือได้ปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้แล้ว อาทิ การขออนญุาตเลน่การพนนั การ

ขออนญุาตเร่ียไร การขออนญุาตแสดงมหรสพงิว้ เป็นต้น 

(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการตดิตัง้ปา้ยโฆษณา ต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณท่ีห้ามติดตัง้ปา้ยโฆษณา ซึง่ได้แก่ บริเวณ

คร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนสุาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิข้ามเกาะกลางถนน 

สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึง่อยูใ่นท่ีสาธารณะ เว้นแตเ่ป็นการตดิตัง้เพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ

การต้อนรับราชอาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาลในการอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี ต้องแสดง

เขตท้องท่ีท่ีอนญุาตไว้ในหนงัสืออนญุาต และต้องกําหนดอายขุองหนงัสืออนญุาต ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้า ครัง้ละไมเ่กิน 60 วนั 

(2) การโฆษณาท่ีไมเ่ป็นการค้า ครัง้และไมเ่กิน 30 วนั 

 เม่ือได้รับอนญุาตแล้ว ให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

โดยแสดงเลขท่ี และวนั เดือน ปี ท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวด้วย การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ 

หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
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หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนงัสืออนญุาต ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพนับาท 

 

หมายเหต ุ: 

      กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

      พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

      กรณีมีข้อขดัข้องเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึง่จะต้องมีการแก้ไขคําร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือ

แผน่ปลิว หรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลท่ีไม่

สามารถออกหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนั นบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้อง แตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 

      หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนคําร้องขอ

อนญุาต พร้อมเอกสาร

หลกัฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบ 
 

4 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองให้เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ิน หรือพนกังาน

เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจ

อนญุาตได้พิจารณา 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ

อนญุาต 
 

5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สกลนคร 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําร้องขอ

อนญุาตโฆษณา 

(แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต

ท่ีจะปิด ทิง้ หรือ

โปรยแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 

3) 

ตวัอยา่งของแผน่

ประกาศหรือ

ใบปลิวท่ีจะ

โฆษณา 

- 2 0 ชดุ - 

4) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ย่ืนคําร้อง พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา 

และย่ืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ขออนญุาต 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา 

แตม่อบให้บคุคล

อ่ืนย่ืนคําร้องแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทน พร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา 

แตม่อบให้บคุคล

อ่ืนย่ืนคําร้องแทน) 

7) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ย่ืนแทน พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา 

แตม่อบให้บคุคล

อ่ืนย่ืนคําร้องแทน) 

8) 

สําเนาหลกัฐาน

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิตบิคุคล ซึง่ผู้ มี

อํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

รับรองสําเนา

ถกูต้อง และ

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคลเป็น

ผู้ ย่ืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงการเป็นผู้ มี

อํานาจจดัการ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนนิติบคุคล 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

และประทบัตรา

นิตบิคุคล 

แทนนิติบคุคลเป็น

ผู้ ย่ืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

10) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้ มี

อํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล ผู้

ย่ืนคําร้อง พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคลเป็น

ผู้ ย่ืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

11) 

สําเนาหลกัฐาน

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิตบิคุคล ซึง่ผู้ มี

อํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

รับรองสําเนา

ถกูต้อง และ

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบให้บคุคลอ่ืน

เป็นผู้ ย่ืนคําร้อง

แทน) 

12) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงการเป็นผู้ มี

อํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบให้บคุคลอ่ืน

เป็นผู้ ย่ืนคําร้อง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และประทบัตรา

นิตบิคุคล 

แทน) 

13) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้ มี

อํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคลผู้

มอบอํานาจ 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบให้บคุคลอ่ืน

เป็นผู้ ย่ืนคําร้อง

แทน) 

14) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทน พร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบให้บคุคลอ่ืน

เป็นผู้ ย่ืนคําร้อง

แทน) 

15) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

ผู้ ย่ืนคําร้องแทน 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคล และ

ผู้ มีอํานาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบให้บคุคลอ่ืน

เป็นผู้ ย่ืนคําร้อง

แทน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาท่ีเป็นการค้า  

 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นการค้า  

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์ม รส.1 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ความพิการ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ความพิการ เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 

สําเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 15:30  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ความ

พิการในปีงบประมาณถดัไป ณ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิลําเนา หรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินกําหนด 

 หลกัเกณฑ์ ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการ ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

 1. มีสญัชาตไิทย 

 2. มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

               ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์

ขอรับเงินเบีย้ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคน

พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทกัษ์ ผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี 

               ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทน

โดยชอบธรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี ย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 

 วิธีการ 

    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไป ให้คนพิการ หรือผู้ดแูลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทกัษ์ ผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี ย่ืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณ สถานท่ี

และภายในระยะเวลา ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศกําหนด 

    2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบีย้ความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ให้ถือวา่เป็นผู้ ได้

ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 

    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายท่ีอยู ่และยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการต้องไปแจ้ง

ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้

ความพิการใน

ปีงบประมาณถดัไป                 

หรือผู้ รับมอบอํานาจ ย่ืนคํา

20 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอ พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคํา

ร้องขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม

แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให้

ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวัคน

พิการตาม

กฎหมายวา่ด้วย 

การสง่เสริมการ

คณุภาพชีวิตคน

พิการพร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 
สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

- 1 1 ชดุ - 



71 
 

 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พร้อมสําเนา 

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

เงินเบีย้ความ

พิการประสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอายผุา่น

ธนาคาร) 

4) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออก

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดแูลคนพิการ 

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทกัษ์ ผู้

อนบุาล แล้วแต่

กรณี (กรณีย่ืนคํา

ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดแูลคนพิการ 

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทกัษ์ ผู้

อนบุาล แล้วแต่

กรณี (กรณีท่ีคน

พิการเป็นผู้ เยาว์

ซึง่มีผู้แทนโดย

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ชอบ คนเสมือน

ไร้ความสามารถ 

หรือคนไร้

ความสามารถ 

ให้ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทกัษ์ 

หรือผู้อนบุาล 

แล้วแตก่รณีการ

ย่ืนคําขอแทน

ต้องแสดง

หลกัฐานการเป็น

ผู้แทนดงักลา่ว) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 
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หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุ

พร สําเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 16:13  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ให้ผู้ ท่ีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป 

และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ท่ีตนมีภมูิลําเนา ณ สํานกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกําหนด 

 หลักเกณฑ์ 

         1.มีสญัชาตไิทย 

      2.มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 

      3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไป ซึง่ได้ลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

      4.ไมเ่ป็นผู้ ได้รับสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้ รับบํานาญ เบีย้หวดับํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์

ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ ได้รับเงินเดือน คา่ตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ

จา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

             ในการย่ืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุผู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ มีสิทธิ 

       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีได้รับมอบ

อํานาจจากผู้ มีสิทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผู้ ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไป ย่ืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศกําหนดด้วยตนเอง หรือมอบ

อํานาจให้ผู้ อ่ืนดําเนินการได้ 

     2.กรณีผู้สงูอายท่ีุได้รับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้

ได้ลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนีแ้ล้ว 

     3.กรณีผู้สงูอายท่ีุมีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยู ่และยงัประสงค์จะรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุต้องไปแจ้งตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตน  ย้ายไป 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอาย ุใน

ปีงบประมาณถดัไป          

หรือผู้ รับมอบอํานาจ ย่ืนคํา

ขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคํา

ร้องขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีท่ีผู้

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพ ผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอายผุา่น

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอายปุระสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอายผุา่น

ธนาคารของผู้ รับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 
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4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อ

ประชาชน 29/07/2015 15:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการทัง้ปี) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้

ย่ืนคําขอตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ ลําเนาอยู่ กรณีไมส่ามารถเดนิทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ

มอบอํานาจให้ผู้อปุการะมาดําเนินการก็ได้ 

 หลักเกณฑ์ 

     ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

    1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉยัแล้ว 

     2. มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

    3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพ หรือถกูทอดทิง้ หรือขาดผู้อปุการะเลีย้งด ูหรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลีย้ง

ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ ท่ีมีปัญหาซํา้ซ้อน หรือ

ผู้ ท่ีอยู่อาศยั อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ ได้รับการพิจารณาก่อน 

 วิธีการ 

    1. ผู้ ป่วยเอดส์ ย่ืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ณ ท่ีทําการองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ด้วยตนเองหรือ มอบอํานาจให้ผู้อปุการะมาดําเนินการก็ได้ 

    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบตัวิ่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม ่โดยพิจารณาจาก

ความเดือดร้อน เป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซํา้ซ้อน หรือเป็นผู้ ท่ีอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการ

ของรัฐ 

    3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยู ่ถือวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแห่งระเบียบ ต้องไปย่ืนความประสงค์

ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ

อํานาจ ย่ืนคําขอ     พร้อม

เอกสารหลกัฐาน และ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

45 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยู ่และ

คณุสมบตัิ 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคณุสมบตัขิองผู้ ท่ี

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัทําทะเบียนประวตัพิร้อม

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร

พิจารณา 
 

2 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตั ิ
 

7 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 7 วนั นบัแต่

วนัท่ีย่ืนคําขอ 

(ระบรุะยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. ผู้ รับผิดชอบ คือ 

ผู้บริหารองค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

3. กรณีมี

ข้อขดัข้องเก่ียวกบั

การพิจารณา 

ได้แก่ สภาพความ

เป็นอยู่ คณุสมบตัิ 

หรือข้อจํากดัด้าน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

งบประมาณ

จะแจ้งเหตขุดัข้อง

ท่ีไมส่ามารถให้

การสงเคราะห์ให้ผู้

ขอทราบไมเ่กิน

ระยะเวลาท่ี

กําหนด) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   13 วนั 

 

13. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา 

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เงินเบีย้ยงัชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอายปุระสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอายผุา่น

ธนาคาร) 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐ ท่ีมีรูป

ถ่ายพร้อมสําเนา

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนาของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

เงินเบีย้ยงัชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยงัชีพ

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้สงูอายปุระสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอายผุา่น

ธนาคารของผู้ รับ

มอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

6) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

7) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา เทศบาลตําบลปลาโหล  สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 

23/07/2015 16:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  ติดต่อ 

กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

      1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็ตาม 

เชน่ ขาดทนุ ไมป่ระสงค์จะประกอบการค้าตอ่ไป เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสญัญาเชา่ หรือเลิกห้างหุ้นสว่น

บริษัท ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

           2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัข้องไมส่ามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย 

สาบสญู เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียตามกฎหมาย เชน่ สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบตุร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน้ได้ โดยให้ผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนเลิก 

พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมาย่ืนคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เชน่ ใบมรณ

บตัร คําสัง่ศาล เป็นต้น 

          3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืน

ย่ืนแทนก็ได้ 
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             4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ มีสว่นได้เสีย (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรอง

รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

            5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือ

ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์ 

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ี

ต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ

ดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า

ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั) 

4) การลงนาม/ นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที เทศบาลตําบล (กองคลงั) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจหรือทายาทท่ี

ย่ืนคําขอแทน 

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจ 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พาณิชย์ (ฉบบั

จริง) 

การค้า 

3) 

สําเนาใบมรณ

บตัรของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ (กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

ทายาทท่ีย่ืนคํา

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผู้ลง

ช่ือแทนผู้

ประกอบพาณิชย

กิจซึง่ถึงแก่กรรม 

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครัง้ละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.plalo.go.th  ตรงเมน ู webboard  ไปท่ี แจ้งร้องทกุข์ร้องเรียน 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

8) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

10) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จงัหวดับึงกาฬ 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 

23/07/2015 15:45  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  ติดต่อ 

กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล  โทรศพัท์ 042-165236  เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงรายการใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนคําขอ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์ 

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ี

ต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ
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ดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล ) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล ) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูเข้า

ระบบ/จดัเตรียมใบสําคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล ) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ต้นฉบบั) 

หนงัสือให้ความ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีตัง้

สํานกังานแหง่

ใหญ่ โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิลงนาม 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และให้มีพยานลง

ช่ือรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

3) 

สําเนาทะเบียน

บ้านท่ีแสดงให้

เห็นวา่ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือสําเนา

สญัญาเชา่โดยมี

ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้ เชา่ 

หรือเอกสารสิทธ์ิ

อยา่งอ่ืนท่ีผู้ เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิเป็น

ผู้ให้ความ

ยินยอม พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน) 

4) 

แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซึง่ใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สําคญับริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสงัเขป พร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ - 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

6) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) 

ใบทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบั

จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม (ครัง้ละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 042-165236 
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หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.plalo.go.th  ตรงเมน ู webboard  ไปท่ี แจ้งร้องทกุข์ร้องเรียน 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เร่ือง กําหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง

พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง การตัง้สํานกังานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์เพือ่ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

9) คําสัง่สํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที ่1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

ขอจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 23/07/2015 14:50  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 

042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์ 

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ี

ต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ

ดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

คา่ธรรมเนียม 
 

5 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ

ข้อมลูเข้าระบบ/จดัเตรียม

ใบสําคญัการจดทะเบียน/

หนงัสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กองคลงั เทศบาล

ตําบลปลาโหล) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือให้ความ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีตัง้

สํานกังานแหง่

ใหญ่ โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิลงนาม 

และให้มีพยานลง

ช่ือรับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียน

บ้านท่ีแสดงให้

เห็นวา่ผู้ให้ความ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือสําเนา

สญัญาเชา่โดยมี

ผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้ เชา่ 

หรือเอกสารสิทธ์ิ

อยา่งอ่ืนท่ีผู้ เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิเป็น

ผู้ให้ความ

ยินยอม พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

4) 

แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซึง่ใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สําคญับริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสงัเขป พร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

7) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาต หรือ 

หนงัสือรับรองให้

เป็นผู้ จําหนา่ย

หรือให้เชา่สินค้า

ดงักลา่วจาก

เจ้าของลิขสิทธ์ิ

ของสินค้าท่ีขาย

หรือให้เชา่ หรือ 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากร หรือ

หลกัฐานการซือ้

ขายจาก

ตา่งประเทศ 

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขาย หรือ

ให้เชา่ แผน่ซีดี  

แถบบนัทกึ วีดิ

ทศัน์ แผ่นวีดิทศัน์  

ดีวีดี หรือแผน่วีดี

ทศัน์ระบบดจิิทลั

เฉพาะท่ีเก่ียวกบั

การบนัเทิง) 

8) 

หนงัสือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุและ

หลกัฐานแสดง

จํานวนเงินทนุ 

- 1 0 ฉบบั (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการค้าอญัมณี

หรือเคร่ืองประดบั

ซึง่ประดบัด้วยอญั

มณี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือ อาจมาพบ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทํา

บนัทกึถ้อยคํา

เก่ียวกบั

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุพร้อม

แสดงหลกัฐาน

แสดงจํานวน

เงินทนุก็ได้ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสาํเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.plalo.go.th  ตรงเมน ูwebboard ไปท่ี แจ้งร้องทกุข์ร้องเรียน 
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หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  15 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 29/07/2015 14:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล ตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  เม่ือผ�ูได�รับใบอนญุาตให�ก�อสร�าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย�ายอาคารประเภทควบคมุการใช� 

หรือผ�ูแจ�งตามมาตรา 39 ทวิ ได�กระทําการดงักล�าวเสร็จแล�ว ให�แจ�งเป�นหนงัสือให�เจ�า

พนกังานท�องถ่ินทราบตามแบบท่ีเจ�าพนกังานท�องถ่ินกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการก�อสร�าง ดดัแปลง 

หรือเคล่ือนย�ายอาคารนัน้ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแต�วนัท่ีได�รับแจ�งถ�าเจ�าพนกังานท�

องถ่ินได�ทําการตรวจสอบแล�วเห็นว�าการก�อสร�าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย�ายอาคารนัน้เป�นไปโดยถกูต

�องตามท่ีได�รับใบอนญุาตหรือท่ีได�แจ�งไว�ตามมาตรา 39 ทวิ แล�ว ก็ให�ออกใบรับรองให�แก�ผ�ู

ได�รับใบอนญุาต หรือผ�ูแจ�งตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือให�มีการใช�อาคารนัน้ตามท่ีได�รับใบอนญุาต หรือท่ีได

�แจ�งไว�ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้ง และเสีย

คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 

และพิจารณาออกใบรับรอง 

อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบ น.1 
 

7 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง ดดัแปลง 

หรือเคล่ือนย้าย

อาคารตามมาตรา 

32) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างอาคาร 

ดดัแปลง หรือ

เคล่ือนย้าย

อาคาร (แบบ ข.

๖) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ใบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร

เดมิท่ีได้รับ

อนญุาต หรือใบ

รับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขอ

อนญุาต) 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนญุาต

เปล่ียนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีท่ีอาคารท่ี

ขออนญุาต

เปล่ียนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับ

ใบอนญุาต

เปล่ียนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ควบคมุงาน

รับรองว่าได้

ควบคมุงาน

เป็นไปโดย

ถกูต้องตามท่ี

ได้รับใบอนญุาต 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.plalo.go.th  ตรงเมน ูwebboard ไปท่ี แจ้งร้องทกุข์ร้องเรียน 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกคาํส่ัง

รับคาํขอรับใบอนุญาต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับ

ใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา้ และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟา้ผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนั พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออก

คําสัง่รับคําขอรับใบอนญุาต) เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 16:09  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนัประเภท ก, ข, ค ลกัษณะท่ีสอง และ จ ลกัษณะท่ีสอง ต้องย่ืน

ขออนญุาต และต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึเก็บนํา้มนัได้ ซึง่ 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีตดิเขต

ทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนน ไมน้่อยกวา่ 

12 เมตร หรือตดิเขตถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไมน้่อย

กวา่ 10 เมตร และเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีตดิเขต

ถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ ท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่ 12 เมตร หรือติด

เขตถนนส่วนบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่ 10 เมตร และ

เก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ค ลกัษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บ

นํา้มนัท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึน้ไป ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ และจะเก็บนํา้มนัท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 5,000ลิตร 

ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิอีกด้วยก็ได้ การเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ ให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟ

ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท จ ลกัษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีเก็บนํา้มนัท่ีมีปริมาณเกิน 10,000ลิตรขึน้

ไป ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ ถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ หรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่เรือ 

การเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดินหรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟ

ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 

     2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น 

    3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํา้มนั
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เชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 

หมายเหต ุ: 

        1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคํา

ขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

        2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

        3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

        4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอ และความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 

- แผนผงัโดยสงัเขป  

42 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- แผนผงับริเวณ 

- แบบก่อสร้าง ระบบความ

ปลอดภยั ระบบควบคมุ

มลพิษ ระบบท่อนํา้มนั 

ระบบท่อดบัเพลิง ระบบ

บําบดันํา้เสียหรือแยกนํา้

ปนเปือ้นนํา้มนั ระบบ

อปุกรณ์นิรภยั  

- แบบระบบไฟฟ้า ระบบ

ปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่   

- สิ่งปลกูสร้างอ่ืน แล้วแต่

กรณี  

- รายการคํานวณความ

มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี

เก่ียวข้อง 

 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล

การพิจารณา 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับ

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ  

(แบบ ธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน 

เชน่ โฉนดท่ีดิน / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ ก 

/ ส.ค.๑ เป็นต้น 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

สําเนาเอกสาร

แสดงวา่ผู้ขอรับ

ใบอนญุาต   มี

สิทธิใช้ท่ีดนิ หรือ

หนงัสือยินยอม

ให้ใช้ท่ีดนิหรือ

หนงัสือยินยอม

จากหนว่ยงานท่ี

มีหน้าท่ีดแูลและ

รับผิดชอบท่ีดนิ

ดงักลา่ว 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

สําเนาหนงัสือ

แจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิ

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

แผนผงั

โดยสงัเขป 

แผนผงับริเวณ

และแบบก่อสร้าง 

ระบบความ

ปลอดภยั ระบบ

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคมุมลพิษ 

ระบบท่อนํา้มนั 

ระบบท่อดบัเพลิง 

ระบบบําบดันํา้

เสียหรือแยกนํา้

ปนเปือ้นนํา้มนั 

ระบบอปุกรณ์

นิรภยั แบบระบบ

ไฟฟ้า ระบบ

ปอ้งกนัอนัตราย

จากฟ้าผา่และสิ่ง

ปลกูสร้างอ่ืน 

แล้วแตก่รณี 

7) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรง และ

ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

8) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร 

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องท่ี

ใบอนญุาต) 

9) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําทาง

เช่ือมถนน

- 0 1 ชดุ (ให้นํามาย่ืนก่อน

พิจารณาออก

ใบอนญุาต / 

รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาธารณะ หรือ

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล 

หรือสําเนา

หนงัสืออนญุาต

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําสิ่ง

ลว่งลํา้ลํานํา้ 

10) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

 



143 
 

 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออก

ใบอนุญาต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออกใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา้ และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟา้ผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนั พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออก

ใบอนญุาต) เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 07/08/2015 11:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 1. การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการ จะกระทําได้ก็ตอ่เม่ือผู้ขอรับใบอนญุาตได้ดําเนินการก่อสร้างสถาน

ประกอบการแล้วเสร็จ ถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกําหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั 

ระบบท่อนํา้มนัและอปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัครบถ้วน

ถกูต้องแล้ว 

     2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น 

     3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยั ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ

นํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 

     1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอ

และผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืน

คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

    2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข

คําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

   3. ความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

   4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับหนงัสือหรือคํา

ขอ และตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานท่ี

กําหนด และสง่เร่ืองให้

สํานกัความปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

นํา้มนั ระบบท่อนํา้มนัและ

อปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

ระบบปอ้งกนัและระงบั

อคัคีภยั 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ 

 
 

27 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบ

ถงัเก็บนํา้มนั 

ระบบท่อนํา้มนั

และอปุกรณ์ 

ระบบไฟฟ้า 

ระบบปอ้งกนั

อนัตรายจาก

ฟ้าผา่ ระบบ

ปอ้งกนัและระงบั

อคัคีภยั 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําทาง

เช่ือมถนน

สาธารณะ หรือ

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล 

หรือสําเนา

หนงัสืออนญุาต

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําสิ่ง

ลว่งลํา้ลํานํา้ 

3) 

สําเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 3 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค�าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํา้มัน เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 47150 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 042-165236 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

4) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุ

พร สําเนาคูมื่อประชาชน 01/09/2015 15:11  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หากผู้ รับใบอนญุาตประสงค์จะโอนกิจการตามท่ีได้รับอนญุาตให้แก�บคุคลอ่ืน ให้ย่ืนคําขอโอนใบอนญุาตตามแบบ 

ธพ.น  .๕ พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วน  

หมายเหต ุ: 

1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข /เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและ

ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐาน  ท่ีกําหนด 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

27 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

- 



156 
 

 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานประกอบ 
 

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอโอน

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(แบบ ธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน

ของผู้ รับโอน

ใบอนญุาต 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(เดมิ) 

สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

สําเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 3 

6) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

 

 



159 
 

 
 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอน

ออกคาํส่ังรับคาํขอรับใบอนุญาต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคํา

ขอรับใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา้ และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟา้ผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนั พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอน

ออกคําสัง่รับคําขอรับใบอนญุาต) เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 01/09/2015 15:30  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

       1. ผู้ รับใบอนญุาตรายใดประสงค์ท่ีจะแก�ไขเปล่ียนแปลงลกัษณะของสถานท่ีประกอบกิจการให้แตกตา่งไปจากท่ี

ได�รับอนญุาต ต้องย่ืนขอแก้ไขเปล่ียนแปลงตามแบบ ธพ.น. ๔ 

       2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น 

      3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํา้มนั

เชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

        1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคํา

ขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

       2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

       3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

       4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอ และความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 

- แผนผงัโดยสงัเขป  

- แผนผงับริเวณ 

- แบบก่อสร้าง ระบบความ

ปลอดภยั ระบบควบคมุ

มลพิษ ระบบท่อนํา้มนั 

ระบบท่อดบัเพลิง ระบบ

บําบดันํา้เสียหรือแยกนํา้

ปนเปือ้นนํา้มนั ระบบ

อปุกรณ์นิรภยั  

- แบบระบบไฟฟ้า ระบบ

ปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่   

- สิ่งปลกูสร้างอ่ืน แล้วแต่

กรณี  

- รายการคํานวณความ

มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี

42 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เก่ียวข้อง 

 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล

การพิจารณา 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงการ

ประกอบกิจการ  

(แบบ ธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(เดมิ) 

สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน 

กรณีขยายแนว

เขตสถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

สําเนาเอกสาร

แสดงวา่ผู้ขอรับ

ใบอนญุาตมีสิทธิ

ใช้ท่ีดนิ หรือ

หนงัสือยินยอม

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ให้ใช้ท่ีดนิหรือ

หนงัสือยินยอม

จากหนว่ยงานท่ี

มีหน้าท่ีดแูลและ

รับผิดชอบท่ีดนิ

ดงักลา่ว 

6) 

สําเนาหนงัสือ

แจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิ

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

7) 

แผนผงั

โดยสงัเขป 

แผนผงับริเวณ

และแบบก่อสร้าง 

ระบบความ

ปลอดภยั ระบบ

ควบคมุมลพิษ 

ระบบท่อนํา้มนั 

ระบบท่อดบัเพลิง 

ระบบบําบดั    

นํา้เสียหรือแยก

นํา้ปนเปือ้น

นํา้มนั ระบบ

อปุกรณ์นิรภยั 

แบบระบบไฟฟ้า 

ระบบปอ้งกนั

อนัตราย   จาก  

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ฟ้าผา่ และสิ่ง

ปลกูสร้างอ่ืน 

แล้วแตก่รณี 

8) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรง และ

ระบบ ท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

9) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร 

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องท่ี

ใบอนญุาต) 

10) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําทาง

เช่ือมถนน

สาธารณะ หรือ

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล 

หรือสําเนา

หนงัสืออนญุาต

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําสิ่ง

ลว่งลํา้ลํานํา้ ให้

นํามาย่ืนก่อน

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พิจารณาออก

ใบอนญุาต 

11) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 
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19. หมายเหตุ 

 

 รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิท่ี 4-7 เเละ 10 ใช้เฉพาะกรณีท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอน

ออกใบอนุญาต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอนออก

ใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา้ และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟา้ผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนั พ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 2 : ขัน้ตอน

ออกใบอนญุาต) เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 01/09/2015 15:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

          1. การพิจารณาออกใบอนญุาตแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการ จะกระทําได้ก็ตอ่เม่ือผู้ขอรับใบอนญุาตได้

ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ ถกูต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกําหนด มีผลการทดสอบและ

ตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั ระบบทอ่นํา้มนัและอปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ระบบปอ้งกนัและ

ระงบัอคัคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

         2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิเป็นต้น 

        3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยั ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 

หมายเหต ุ: 

          1. หากเห็นว่าคําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคํา

ขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

        2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

        3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

       4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับหนงัสือหรือคํา

ขอ และตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานท่ี

กําหนด และสง่เร่ืองให้

สํานกัความปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งก่อสร้าง 

- ผลการทดสอบถงัเก็บ

นํา้มนั ระบบท่อนํา้มนัและ

อปุกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

ระบบปอ้งกนัและระงบั

อคัคีภยั  

- เอกสารหลกัฐานประกอบ 

 
 

27 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนัทําการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือนําสง่ - 1 0 ชดุ (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

ผลการทดสอบ

ถงัเก็บนํา้มนั 

ระบบท่อนํา้มนั

และอปุกรณ์ 

ระบบไฟฟ้า และ

ระบบปอ้งกนั

อนัตรายจาก

ฟ้าผา่ ระบบ

ปอ้งกนัและระงบั

อคัคีภยั 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําทาง

เช่ือมถนน

สาธารณะ หรือ

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล 

หรือสําเนา

หนงัสืออนญุาต

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาต   ทําสิ่ง

ลว่งลํา้ลํานํา้ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) หากมีการตดิตัง้ภาชนะบรรจุนํา้มันเพิ่มเตมิจากท่ีได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดมิ จะต้องเสียค�าธรรมเนียม

การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํา้มันในส่วนท่ีเพิ่มเตมิด้วย เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

 

 รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิท่ี 2-3 ใช้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดร้ับความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

4) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 350  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 350  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั เทศบาลตําบลปลาโหล สุ

รีพร สําเนาคูมื่อประชาชน 01/09/2015 15:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตประกอบกิจการมีอายถึุงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีนัน้ การตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนคําขอตามแบบ ธพ.น. ๓ 

พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วนภายใน 60 วนัก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อาย ุ

 

หมายเหต ุ: 

          1. หากเห็นว่าคําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคํา

ขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

         2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

        3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

       4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอ และความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 



183 
 

 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภยั - เอกสาร

หลกัฐานประกอบ โดยมี

ระยะเวลาพิจารณา ดงันี ้- 

กรณีย่ืนเร่ืองในเดือน

พฤศจิกายน ใช้ระยะเวลา

พิจารณา 42 วนั - กรณีย่ืน

เร่ืองในเดือนธนัวาคม ใช้

ระยะเวลาพิจารณา 72 วนั 
 

42 ถึง 72 วนั

ทําการ 

เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 ถึง 75 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

(แบบ ธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ 

สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

3) 

สําเนาสญัญา

ประกนัภยัภยั

หรือกรมธรรม์

ประกนัภยัความ

รับผิดชอบตาม

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภยั

อนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคมุประเภท

ท่ี 3 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค�าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุนํา้มัน เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 10/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

3) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั เทศบาลตําบลปลา

โหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 02/09/2015 09:18  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หากใบอนญุาตสญูหาย หรือถกูทําลายในสาระสําคญั ให้ผู้ รับใบอนญุาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาต ตามแบบ ธพ.น.

๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐาน ภายใน 15 วนั นบัแต�่วนัท่ีไดทราบถึงการสญูหายหรือ ถกูทําลายดงักล่าว 

 

หมายเหต ุ: 

         1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคํา

ขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

         2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

        3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

        4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 

พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐาน  ท่ีกําหนด 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

27 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับใบแทน

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ    

(แบบ ธพ.น.๖) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

หลกัฐานการแจ้ง

ความว่า

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

สญูหาย (กรณี

สญูหาย) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

เดมิท่ีถกูทําลาย 

ในสาระสําคญั 

(กรณีถกูทําลาย

และอ่ืนๆ) 

สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจ

นํา้มนั 

1 0 ชดุ - 

5) อ่ืนๆ(ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
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 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 
 



194 
 

 
 

 



195 
 

 
 

 



196 
 

 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องท่ี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุ้องที ่พ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร สําเนาคูมื่อประชาชน 

01/09/2015 08:56  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

           พระราชบญัญตัภิาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษี

บํารุงท้องท่ี โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขัน้ตอน ดงันี ้

            1. การติดตอ่ขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
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             1.1  การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปานกลาง

ท่ีดนิ 

                    (1) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดนิย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้องใช้ตอ่

เจ้าพนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดนิ 

                    (2) เจ้าพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษี

หรือเจ้าของท่ีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม 

                    (3) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดนิจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี เว้นแตก่รณีได้รับใบ

แจ้งการประเมินหลงัเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

            1.2  การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีเป็นเจ้าของท่ีดนิรายใหมห่รือจํานวนเนือ้ท่ีดินเดมิเปล่ียนแปลงไป 

                    (1) เจ้าของท่ีดินย่ืนคําร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแตก่รณี พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังาน

ประเมินภายในกําหนด 30 วนั นบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

                   (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

                   (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 

           1.3  การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปล่ียนแปลงไป หรือ

มีเหตอุย่างอ่ืนทําให้อตัราภาษีบํารุงท้องท่ีเปล่ียนแปลงไป 

                  (1) เจ้าของท่ีดนิย่ืนคําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 

วนั นบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ 

                 (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

                 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 

                 (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดนิให้ผู้ รับประเมินนํา

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

               2. กรณีเจ้าของท่ีดินไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีแล้ว 

เห็นวา่การประเมินนัน้ไมถ่กูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัได้ โดยย่ืนอทุธรณ์ผา่นเจ้าพนกังานประเมินภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดนิหรือวนัท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 

             3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

             4. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

            5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
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หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

               6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภบท.5 หรือ ภบท.8) 

เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ

แจ้งการประเมินภาษีให้

เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

30 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   31 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ

บคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

เชน่ โฉนดท่ีดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ

สําเนาใบเสร็จ

การชําระคา่ภาษี

บํารุงท้องท่ีของปี

ก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับเร่ืองร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาด พ.ศ.2551 

2) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2552 

3) พระราชบญัญติัสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้ตลาด เทศบาลตําบลปลา

โหล สรีุพร 10/08/2558 01:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

   ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ี

ได้จดัตัง้ตลาดขึน้ตามอํานาจหน้าท่ี แตต้่องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน.. 15..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่

วนัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนั

ใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะต้องเสียคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

อํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

       (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

       (2) ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

       (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

       (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

ตลาด พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน

คําขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้

ด้วย 

 
 

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

(อทุธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

10 ถึง 15 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาต

ให้ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

ตลาด แก่ผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด  

พร้อมรับใบอนญุาต  
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ 

สําเนา

ใบอนญุาตสิ่ง

ปลกูสร้างอาคาร 

หรือหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

นัน้สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

แผนท่ีโดยสงัเขป

แสดงสถานท่ีตัง้

ตลาด 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขายของ

และผู้ชว่ยขาย

ของในตลาดหรือ

หลกัฐานท่ีแสดง

วา่ผา่นการอบรม

เร่ืองสขุาภิบาล

อาหาร ตาม

หลกัสตูรท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 

- 1 0 ฉบบั ((เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด)) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด ฉบับละไม่เกิน* 2,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

2) พระราชบญัญติัสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

3) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 

10/08/2558 01:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตําบลปลาโหล  

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จดัตัง้

ตลาดขึน้ตามอํานาจหน้าท่ี แตต้่องปฏิบตัติามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาต

ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลปลาโหล 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ  

    (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

    (2) สําเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

    (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

    (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตจดัตัง้

ตลาด พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

15 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาดแก่ผู้

ขออนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด  

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ 

สําเนา

ใบอนญุาตสิ่ง

ปลกูสร้างอาคาร 

หรือหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

นัน้สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคาร 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

แผนท่ีโดยสงัเขป

แสดงสถานท่ีตัง้

ตลาด 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขายของ

และผู้ชว่ยขาย

ของในตลาดหรือ

หลกัฐานท่ีแสดง

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วา่ผา่นการอบรม

เร่ืองสขุาภิบาล

อาหาร ตาม

หลกัสตูรท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี  ............/..........  

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พืน้ท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร  พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 13/08/2558 11:07  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

  ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

และมิใชเ่ป็นขายของในตลาด จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน.. 

15...... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสีย

คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน

เป็นผู้ขออนญุาตรายใหมท่ัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้องเสียคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระ

คา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสีย

คา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

   (1)  ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2)  ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

   (3)  สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน

คําขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้

ด้วย 

 
 

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

(อทุธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

10 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาต

ให้ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู้

ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด  

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ 

สําเนา

ใบอนญุาตสิ่ง

ปลกูสร้างอาคาร 

หรือหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นัน้สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคาร 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาต ผู้ชว่ย

จําหนา่ยอาหาร

และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 

200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

2) หนงัสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องมาย่ืนเพิ่มเตมิ ตามมาตรา 8 แหง่

พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ต้องจดัทํา

หนงัสือแจ้งภายในวนัท่ีมาย่ืนคําขอใบอนญุาตหรือขอตอ่ใบอนญุาต 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  มาตรา  48 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียมฉบับละ 
)บาทตอป(  

1 
2 
3 
4 
 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรข้ึนไป  
 

1,000 
1,200 
1,500 
1,800 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 

200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตาราง

เมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 13/08/2558 16:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่

เป็นการขายของในตลาด ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอ

ตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กอง

สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

  2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

    (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

    (2) สําเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

    (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

    (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

15 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ี

จําหนา่ยอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร แก่ผู้ขออนญุาต

ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด  

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
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ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ 

สําเนา

ใบอนญุาตสิ่ง

ปลกูสร้างอาคาร

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคารของสถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาต ผู้ชว่ย

จําหนา่ยอาหาร

และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
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1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร  ฉบับละไม่เกิน  3,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

2) หนงัสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องมาย่ืนเพิ่มเตมิ ตามมาตรา 8 แหง่

พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ต้องจดัทํา

หนงัสือแจ้งภายในวนัท่ีมาย่ืนคําขอใบอนญุาตหรือขอตอ่ใบอนญุาต 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  มาตรา  48 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียมฉบับละ 
)บาทตอป(  

1 
2 
3 
4 
 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรข้ึนไป  
 

1,000 
1,200 
1,500 
1,800 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 

200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. 2552 

2) พ.ร.บ.การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535   

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหน่ายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 16/08/2558 11:25  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

          ผู้ใดประสงค์ขอจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 

ตารางเมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งทัง้นีผู้้ขอรับ

หนงัสือรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทนัทีหลงัจากย่ืนคําขอโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

       (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

       (2) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการ

แจ้งย่ืนคําขอแจ้งจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร

พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน

กําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ระยะให้บริการ

สว่นงาน/

หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดต้องออก

ใบรับแจ้งภายใน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

วนัท่ีได้รับแจ้ง 

) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจ้งไมถ่กูต้อง/

ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้

ย่ืนคําขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเตมิ

เพ่ือดําเนินการหากไม่

สามารถดําเนินการได้ใน

ขณะนัน้ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน

เพิ่มเตมิภายใน 7 วนันบัแต่

วนัท่ีได้รับแจ้งโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. หากผู้แจ้งไม่

แก้ไขหรือไมส่ง่

เอกสารเพิ่มเตมิ

ภายใน 7 วนัทํา

การนบัแตว่นัท่ี

ได้รับการแจ้งท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้เจ้า

พนกังานท้องถ่ินมี

อํานาจสัง่ให้การ

แจ้งของผู้แจ้งเป็น

อนัสิน้สดุ) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรับรองการแจ้ง/

การแจ้งเป็นอนัสิน้สดุ 

     1. กรณีออกหนงัสือ

รับรองการแจ้ง 

มีหนงัสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ

เพ่ือมารับหนงัสือรับรองการ

แจ้ง 

5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

( ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีการแจ้งเป็นอนั

สิน้สดุ 

แจ้งคําสัง่ให้การแจ้งเป็นอนั

สิน้สดุแก่ผู้แจ้งทราบพร้อม

แจ้งสิทธิการอทุธรณ์ 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่ออกหนงัสือรับรอง 

การแจ้ง) 

แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอแจ้งมา

ชําระคา่ธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาท่ี

ท้องถ่ินกําหนด (สถานท่ี

จําหนา่ยอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 

200 ตารางเมตร)  

 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กรณีไมชํ่าระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ 

 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

13. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

2) เอกสารและ - 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ิน

ประกาศกําหนด 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 

 

หมายเหตุ -   

 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

18. หมายเหตุ 

- 
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19.  

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

        
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
  1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
 โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
 อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
 แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …..………………………..….………. 
 จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 
  2. ช่ือสถานประกอบกิจการ...................................................ประเภท................................................... 
 มีพ้ืนท่ี............ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี ..................หมูท่ี................ตาํบล....................อําเภอ............................. 
 จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

 3. พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว ………….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.......... ) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของไดแก..................................................................... 
  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ 
   (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คอื ……………………………. 

 

  ขอรับรองวาขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 

 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผูขอแจง 
       ( ……………………………. ) 
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สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท…………………………………………………………………… 
มีพ้ืนท่ี............................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี...........หมูท่ี..............ตําบล...................อําเภอ.......................... 
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท................................ 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
      

(ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                              (..............................................) 
                                                      ตําแหนง ............................................... 
 
 
 
 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท…………………………………………………………………… 
มีพ้ืนท่ี............................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี...........หมูท่ี..............ตําบล...................อําเภอ.......................... 
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท................................ 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                          (..............................................) 
                                                       ตําแหนง ............................................... 
                            เจาพนักงานทองถ่ิน 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  มาตรา  48 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียมฉบับละ 
)บาทตอป(  

1 
2 
3 
4 
 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร  
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรข้ึนไป  
 

1,000 
1,200 
1,500 
1,800 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคมุการใช้ พ.ศ. 2552 

2) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การควบคมุกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2552 

3) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

4) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 

5) พระราชบญัญติัผงัเมือง พ.ศ. 2518 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การควบคมุกิจการท่ี

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 12/08/2558 20:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เอกสาร

ประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลปลาโหล  

 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 (2) แนบสําเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ี ขออนญุาต 

 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

 (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ (แตล่ะประเภทของ

กิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

15 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

(ในแตล่ะประเภทกิจการ) 

แก่ผู้ขออนญุาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี

ข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสาร

สิทธ์ิ หรือสญัญา

เชา่ หรือสิทธิอ่ืน

ใด ตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์สถานท่ี

ท่ีใช้ประกอบ

กิจการในแตล่ะ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

หลกัฐานการ

อนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคารท่ีแสดงวา่

อาคารดงักล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนญุาต

ได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

3) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการ เชน่ 

ใบอนญุาตตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน 

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคมุ

อาคาร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดนิเรือในนา่นนํา้

ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

4) 
เอกสารหรือ

หลกัฐานเฉพาะ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กิจการท่ี

กฎหมาย

กําหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบ เชน่ 

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมินผล

กระทบตอ่

สขุภาพ (HIA) 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

5) 

ผลการตรวจวดั

คณุภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลกัฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเร่ือง

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีย่ืนขอ

อนญุาตกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบั

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน* 10,000 บาท

ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  

 



262 
 

 
 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม 

บาทตอป 
 

1 
 
2 

 
3 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 

ประเภทท่ี 1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
การเลี้ยงมา โค กระบือ 
     ก ไมเกิน  25  ตัว ข้ึนไป                                     ตัวละ 
  การเลี้ยงสุกร 
           ก เกิน 25 ตัว ข้ึนไป                                         ตัวละ         
การเลี้ยงแพะ แกะ สุนัข 
           ก ไมเกิน 5 ตัว                                                ตัวละ 

 ข เกิน 5 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว                              ตวัละ 
 ค เกิน 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว                            ตัวละ 
 ง เกิน  20 ตัว ข้ึนไป 

การเลี้ยงหาน เปด ไก นก 
          ก เกิน 20  ตัว แตไมเกิน 100ตัว                           รายละ 
          ข เกิน 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว                         รายละ 
          ค เกิน 500 ตัวข้ึนไป                                         รายละ 

ง นกชนิดตางๆตั้งแต 100 ตัวข้ึนไป                       รายละ 
การเลี้ยงสัตวน้ําหรือสัตวเลื้อยคลาน 

ก สัตวเลื้อยคลาน เกิน 100 ตัวละ                         รายละ 
ข ปลาสวยงาม เกิน 500 ตัวข้ึนไป                         รายละ 

การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
ก ไมเกิน 5 ตัว                                                รายละ 
ข เกิน 5 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว                              รายละ 
ค เกิน 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว                            รายละ 
ง เกิน 20 ตัว ข้ึนไป                                          รายละ 
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การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียก
เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 2 
การฆาหาน เปด ไก ยกเวน การฆาสัตวในภัตตราคาร โรงแรม หรือรานขาย 
อาหารเพ่ือปรุงอาหารในนั้น หรือการฆาเพ่ือปรุงอาหารเรขาย 
             ก วันละไมเกิน  50  ตัว  
             ข วันละเกิน 50 ตัวแตไมเกิน 100 ตัว  
 ค วันละเกิน 100 ตัวข้ึนไป  
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
 ก การฟอกหนังสัตว ขนสัตว 
 ข การสะสมหนังสัตวที ยังไมไดฟอก 
 ค การสะสมขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังไมแปรรูป 
การเค่ียวหนังสัตวเอ็นสัตวไขสัตว 
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี 
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 
การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อ่ืนๆใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหาร 
สัตว 
การสะสมหรือการลางครั่ง 
               ก การสะสมหรือการลางครั่งไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร        
               ข การสะสมหรือการลางครั่งไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน  

                  100 ลูกบาศกเมตร  
 ค การสะสมหรือการลางครั่งเกิน 100 ลูกบาศกเมตรข้ึนไป  
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21 

ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 3 
การผลิตเนยเทียม 
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําปลา น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดองหรือ 
ซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
            ก โดยใชเครื่องจักร 
            ข โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  

  ค โดยใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
             ก ไมเกิน 1,000 ลิตร  
             ข เกิน 1,000 ลิตร ข้ึนไป  
การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว 
หรือพืชยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขายอาหาร การขายในตลาดและการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน ในสถานท่ี 
จําหนายอาหารการเรขาย การขายในตลาดหรือการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
                ก การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยไมใชเครื่องจักร 
                ข การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยใชเครื่องจักร เกิน 20 
                   แรงมา 
                ค การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยใชเครื่องจักร เกิน 20  
                    แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา     
                 ง การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยใชเครื่องจักร เกิน 20      
                     แรงมา เกิน 50 แรงมาข้ึนไป  
                 จ การผลิตขนมจีน เตาหู เก้ียมอ๋ี โดยไมใชเครื่องจักร 
 ฉ การผลิตขนมจีน เตาหู เก้ียมอ๋ี โดยใชเครื่องจักร 
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31 
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การตากเนื้อสัตวการผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
ผลิตแบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใดโดยใชเครื่องจักร 
การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัวโดยใชเครื่องจักร 
การแกะการลางสัตวท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆบรรจุ
กระปองขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           ก โดยไมใชเครื่องจักร 

 ข โดยใชเครื่องจักร 
การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

ก ประกอบกิจการโดยขายปลีก 
ข ประกอบกิจการโดยขายปลีก 

การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
ก การผลิตน้ําตาล 
ข การแบงบรรจุน้ําตาล 

การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
ก การผลิตเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายช ู
ข การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

การค่ัวกาแฟ 
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 
ข ใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 10 แรงมา 
ค ใชเครื่องจักรเกิน 10 แรงมาข้ึนไป 
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41 

การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

ก การผลิตน้ํากลั่น 
ข การผลิตน้ําบริโภค โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  
ค การผลิตน้ําบริโภค โดยใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมา  

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผลอ่ืนๆ 
การผลิต ไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข ใชเครื่องจักรไมเกิน 25 แรงมา  
ค ใชเครื่องจักรเกิน 25 แรงมาข้ึนไป  

การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข โดยใชเครื่องจักร 

การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
การผลิตน้ําแข็ง ยกเวน การผลิตเพ่ือใชสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ
บริโภค 
ในครัวเรือน 

ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  
ข ใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน 20  แรงมา  
ค ใชเครื่องจักรเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา 
ง ใชเครื่องจักรเกิน 100 แรงมาข้ึนไป  

การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป  
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ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 4
ผลิตภัณฑชําระลาง 
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมฟู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ 

ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข โดยใชเครื่องจักร 

การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 
ประเภทท่ี กิจกการเก่ียวกับการเกษตร 5 
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร 
การสีขาวดวยเครื่องจักร 
          ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 10 แรงมา  

ข ใชเครื่องจักรเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 25 แรงมา  
ค ใชเครื่องจักรเกิน 25 แรงมาข้ึนไป 

การผลิตยาสูบ 
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
           ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 100  แรงมา  

 ข ใชเครื่องจักรเกิน 100 แรงมาข้ึนไป  
การผลิต การสะสมปุย 

ก การผลิตปุย 
ข การสะสมปุย 

)1 (สะสมปุยไมเกิน 500 กิโลกรัม  
)2 (สะ สมปุยเกิน 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม  

)3 (สะสมปุยเกิน 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป  
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การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 5 
การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ 

ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข โดยใชเครื่องจักร 

การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน กิจการในลําดับท่ี 56 
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวย 
เครื่องจักร กาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการในลําดับท่ี 56 

ก การกลึง การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ โดยใชเครื่องจักร 
  ไมเกิน 25 แรงมา  
ข การกลึง การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ โดยใชเครื่องจักร 

  25 แรงมาข้ึนไป  
ค การเชื่อม การประสานโลหะดวยกาซหรือไฟฟา 

การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวน กิจการในลําดับท่ี 56 

การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน กิจการ
ในลําดับท่ี 56 
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 
ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล 7 
การตอ การประกอบ การปะผุ การเคาะ การพนสีหรือการพนสารกันสนิมรถยนต 

ก การตอ การประกอบรถยนต 
ข การตอ การประกอบรถจักรยานยนต หรือสามลอเครื่อง 
ค การเคาะ การปะผุ การพนสีรถยนต 
ง การเคาะ การปะผุ การพนสีรถจักรยานยนต หรือสามลอเครื่อง 
จ การพนสารกันสนิมรถยนต 
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62 
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65 
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69 
 

70 
 

71 
72 
73 
74 
75 

การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับปรุงแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล 

ก การตั้งศูนยถวงลอ 
ข การซอมการปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนตเครื่องจักร เครื่องกล 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ หรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
การลาง การอัดฉีดยานยนต 
การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

ก การผลิตแบตเตอรี่ 
ข การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

การปะยาง การเชื่อมยาง 
ก การปะ การเชื่อมยางรถยนต 
ข การปะ การเชื่อมยางรถจักรยานยนต 

การอัดผาเบรค ผาครัช 
ประเภทท่ี กิจการเก่ียวกับไม 8 
การผลิตไมขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือการตัดไม 
ดวยเครื่องจักร 
การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของเครื่องจักร หรือการพน ทาสี เคลือบเงาสีหรือการ
แตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
การอบไม 
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
การผลิตสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
การผลิตกระดาษตางๆ 
การเผาถานหรือการสะสมถาน 

ก การเผาถาน 
ข การสะสมถานเกินกวา 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 200 กิโลกรัม  
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76 
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79 

 
 
 
 
 

80 
 
 

81 
 
 
 

 
82 

ค การสะสมถานเกินกวา 200 กิโลกรัม แตไมเกิน 500 กิโลกรัม  
ง การสะสมถานเกิน 500 กิโลกรัมข้ึนไป  

ประเภทท่ี  9กิจการเก่ียวกับการบริการ 
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก หองพักไมเกิน 50 หอง  
ข หองพักเกิน 50 หอง แตไมเกิน 80 หอง  
ค หองพักเกิน 80 หอง แตไมเกิน 120 หอ ง 
ง หองพักเกิน 120 หองข้ึนไป  

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 

ก ไมเกิน 5 หอง  
ข เกิน 5 หอง แตไมเกิน 10 หอง  
ค เกิน 10 หอง แตไมเกิน 20 หอง  
ง เกิน 20 หองข้ึนไป  

การประกอบกิจการมหรสพ 
ก โรงภาพยนต 
ข โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนต 

การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก สถานท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร  
ข สถานท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร  
ค สถานท่ีประกอบการเกิน 300 ตารา งเมตรข้ึนไป 

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
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83 
 

84 
 

 
85 
86 
87 

 
88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
89 

การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงเสียงประกอบ หรือการเลนอยางอ่ืนๆในทํานอง
เดียวกัน 
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการ
ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย ,การสาธารณสุข,วิทยาศาสตร 
หรือสิ่งแวดลอม 
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟการประกอบกิจการเสริม
สวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับกฏหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

ก สถานท่ีตัดผม ,ดัดผม  
         -ทําการตัดผม หนวด โกนผม หนวด เครา กันหนา กันคอ นวดหนา สระ  

          ผม ยอมผม 
-ทําการดัดผม หรือจัดทรงผม ยอมผม สระผม นวดหนา กันคอ เครา กัน  

หนา 
ข รับจางตัดผม ,ดัดผม  

          -ทําการตัดผม หนวด โกนผม หนวด เครา กันหนา กันคอ นวดหนา  
           สระผม ยอมผม 

ค ผูรับจางดัด 
-ทําการดัดผม หรือจัดทรงผม ยอมผม สระผม นวดหนา กันคอ เครา กัน  

หนา 
ประเภทท่ี กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 10 

การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 
5 ก่ีข้ึนไป  

 ก การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป   
 ข การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 
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105 

การสะสมปาน ปอ ฝาย นุน 
การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร 
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป  

ก การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่อง แตไมเกิน 10 เครื่อง  
ข การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 10 เครื่อง แตไมเกิน 30 เครื่อง  
ค การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 30 เครื่องข้ึนไป  

การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ 
การซัก การอบสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 11 
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
การระเบิด การโม การปนดินดวยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

ก ไมใชเครื่องจักร 
ข ใชเครื่องจักร 

การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก การสะสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ข การผสมซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก เครื่องเจียรไนเกิน 2 เครื่อง  แตไมเกิน 5 เครื่อง  
ข เครื่องเจียรไนเกิน 5 เครื่อง แตไมเกิน 10 เครื่อง  
ค เครื่องเจียรไนเกิน 10 เครื่องข้ึนไป  

การเลื่อย การตัด การประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ 
การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
การผลิตผลิตภัณฑตางๆท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผา 
เบรค ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 
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110 
 
 
 

111 
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113 

 
114 
115 
116 

การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
ประเภทท่ีสารเคมี กิจการเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน 12 
การผลิต การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 

ก การผลิต การบรรจุ การขนสง 
ข การสะสม 

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
ก การผลิต การบรรจุ การขนสงกาซ 
ข การสะสม 

)1 (ไมเกิน 500 กิโลกรัม  
)2 (เกิน 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม  

)3 (เกิน 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป  
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตางๆ 

ก สถานท่ีประกอบการท่ีสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร  
ข สถานท่ีประกอบการท่ีสะสมเกิน 1,000 ลิตรข้ึนไป  

การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
ก การผลิต การขนสง 
ข การสะสม 

การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี 62 
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การโม การบดชัน 
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 

ก ฟลมรูปถาย 
ข ฟลมภาพยนตร 
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การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

ก การผลิต 
ข การบรรจุ 

การผลิตน้ําแข็งแหง 
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ
ผลิตดอกไมเพลิง 

ก การผลิต การขนสงดอกไมเพลิง 
ข การสะสมดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 
ดอกไมเพลิง 

การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 
การผลิต การบรรจุ การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

ก การผลิต การบรรจุ การขนสง 
ข การสะสม 

การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
ก การผลิต การบรรจุ 
ข การสะสม 

ประเภทท่ี กิจการอ่ืนๆ 13 
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

ก มีแทนพิมพไมเกิน 2 แทน  
ข มีแทนพิมพเกิน 2 แทนข้ึนไป  

การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ไฟฟา 

ก การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา 
ข การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา 

การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

300 
1,000 

 
1,000 

 700  
1,000 

 
 

1,000 
  500  

 
1,000 

 
1,000 

 500  
 

1,000 
 500  

 
 

500 
800 

 
 

1,000 
 300  

1,000 
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ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม 
บาทตอป 

128 
 
 

129 
 
 
 
 

130 
 
 
 

 
131 
132 

การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
ก การพิมพแบบพิมพเขียว 
ข การถายเอกสาร 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุดใหแลว หรือเหลือใช 
ก พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร  
ข พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตาราเมตร  
ค พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตาราเมตร  
ง พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป  

การประกอบกิจการโกดังสินคา 
ก พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร  
ข พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร  
ค พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร  
ง พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป  

การลางขวด ภาชนะ บรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ 

 
500 
300  
 

500 
1,000 
1,500 
2,000 

 
500 

1,000 
1,500 
2,000 
500 
500 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคมุการใช้ พ.ศ. 2552 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ พ.ศ.2545 

3) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การควบคมุกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุที ่5/2538 เร่ืองกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุเร่ืองกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ(ฉบบัที ่2)(ฉบบัที่ 3)(ฉบบัที ่4)และ(ฉบบัที ่5) 

5) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 

6) พระราชบญัญติัสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การควบคมุกิจการท่ี

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 12/08/2558 23:02  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
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หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

           ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ี

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้) จะต้องย่ืน

ขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน.. 15..... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ

ตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่

อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

 ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะต้องเสียคา่ปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 

ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

         (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

         (2) สําเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 

         (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

         (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ  (แตล่ะประเภท

ของกิจการ) พร้อมหลกัฐาน

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน

คําขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้

ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

(อทุธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

10 ถึง 15 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาต

ให้ตอ่อายใุบอนญุาต

ประกอบกิจการท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแต่

ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อทุธรณ์ 

 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี

ข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสาร

สิทธ์ิ หรือสญัญา

เชา่ หรือสิทธิอ่ืน

ใด ตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์สถานท่ี

ท่ีใช้ประกอบ

กิจการในแตล่ะ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

หลกัฐานการ

อนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคารท่ีแสดงวา่

อาคารดงักล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนญุาต

ได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

3) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการ เชน่ 

ใบอนญุาตตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน 

พ.ศ. 2535  

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พ.ร.บ. ควบคมุ

อาคาร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดนิเรือในนา่นนํา้

ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

4) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานเฉพาะ

กิจการท่ี

กฎหมาย

กําหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบ เชน่ 

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมินผล

กระทบตอ่

สขุภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

5) 

ผลการตรวจวดั

คณุภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

6) ใบรับรองแพทย์ - 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และหลกัฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเร่ือง

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีย่ืนขอ

อนญุาตกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบั

อาหาร) 

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน *10,000 

บาท     ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

2) หนงัสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องมาย่ืนเพิ่มเตมิ ตามมาตรา 8 แหง่

พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ต้องจดัทํา

หนงัสือแจ้งภายในวนัท่ีมาย่ืนคําขอใบอนญุาตหรือขอตอ่ใบอนญุาต 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม 
บาทตอป 

 
1 
 
2 

 
3 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 

ประเภทท่ี 1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
การเลี้ยงมา โค กระบือ 
     ก ไมเกิน  25  ตัว ข้ึนไป                                     ตัวละ 
  การเลี้ยงสุกร 
           ก เกิน 25 ตัว ข้ึนไป                                         ตัวละ         
การเลี้ยงแพะ แกะ สุนัข 
           ก ไมเกิน 5 ตัว                                                ตัวละ 

 ข เกิน 5 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว                              ตวัละ 
 ค เกิน 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว                            ตัวละ 
 ง เกิน  20 ตัว ข้ึนไป 

การเลี้ยงหาน เปด ไก นก 
          ก เกิน 20  ตัว แตไมเกิน 100ตัว                           รายละ 
          ข เกิน 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว                         รายละ 
          ค เกิน 500 ตัวข้ึนไป                                         รายละ 

ง นกชนิดตางๆตั้งแต 100 ตัวข้ึนไป                       รายละ 
การเลี้ยงสัตวน้ําหรือสัตวเลื้อยคลาน 

ก สัตวเลื้อยคลาน เกิน 100 ตัวละ                         รายละ 
ข ปลาสวยงาม เกิน 500 ตัวข้ึนไป                         รายละ 

การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
ก ไมเกิน 5 ตัว                                                รายละ 
ข เกิน 5 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว                              รายละ 
ค เกิน 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว                            รายละ 
ง เกิน 20 ตัว ข้ึนไป                                          รายละ 

 
 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 
 
 

100 
200 
300 
100 

 
200 
100 

 
100 
200 
400 
500 
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ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม 
บาทตอป 

7 
 

 
 
8 

 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
11 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
 

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียก
เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 2 
การฆาหาน เปด ไก ยกเวน การฆาสัตวในภัตตราคาร โรงแรม หรือรานขาย 
อาหารเพ่ือปรุงอาหารในนั้น หรือการฆาเพ่ือปรุงอาหารเรขาย 
             ก วันละไมเกิน  50  ตัว  
             ข วันละเกิน 50 ตัวแตไมเกิน 100 ตัว  
 ค วันละเกิน 100 ตัวข้ึนไป  
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
 ก การฟอกหนังสัตว ขนสัตว 
 ข การสะสมหนังสัตวท่ียังไมไดฟอก 
 ค การสะสมขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังไมแปรรูป 
การเค่ียวหนังสัตวเอ็นสัตวไขสัตว 
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี 
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 
การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อ่ืนๆใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหาร 
สัตว 
การสะสมหรือการลางครั่ง 
               ก การสะสมหรือการลางครั่งไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร        
               ข การสะสมหรือการลางครั่งไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน  

                  100 ลูกบาศกเมตร  
 ค การสะสมหรือการลางครั่งเกิน 100 ลูกบาศกเมตรข้ึนไป  
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ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 3 
การผลิตเนยเทียม 
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําปลา น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดองหรือ 
ซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
            ก โดยใชเครื่องจักร 
            ข โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  

  ค โดยใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
             ก ไมเกิน 1,000 ลิตร  
             ข เกิน 1,000 ลิตร ข้ึนไป  
การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว 
หรือพืชยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขายอาหาร การขายในตลาดและการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน ในสถานท่ี 
จําหนายอาหารการเรขาย การขายในตลาดหรือการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
                ก การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยไมใชเครื่องจักร 
                ข การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยใชเครื่องจักร เกิน 20 
                   แรงมา 
                ค การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยใชเครื่องจักร เกิน 20  
                    แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา     
                 ง การผลิตเสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน โดยใชเครื่องจักร เกิน 20      
                     แรงมา เกิน 50 แรงมาข้ึนไป  
                 จ การผลิตขนมจีน เตาหู เก้ียมอ๋ี โดยไมใชเครื่องจักร 
 ฉ การผลิตขนมจีน เตาหู เก้ียมอ๋ี โดยใชเครื่องจ ักร 
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การตากเนื้อสัตวการผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
ผลิตแบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใดโดยใชเครื่องจักร 
การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัวโดยใชเครื่องจักร 
การแกะการลางสัตวท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆบรรจุ
กระปองขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           ก โดยไมใชเครื่องจักร 

 ข โดยใชเครื่องจักร 
การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

ก ประกอบกิจการโดยขายปลีก 
ข ประกอบกิจการโดยขายปลีก 

การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
ก การผลิตน้ําตาล 
ข การแบงบรรจุน้ําตาล 

การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
ก การผลิตเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายช ู
ข การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

การค่ัวกาแฟ 
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา 
ข ใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 10 แรงมา 
ค ใชเครื่องจักรเกิน 10 แรงมาข้ึนไป 
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41 

การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

ก การผลิตน้ํากลั่น 
ข การผลิตน้ําบริโภค โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  
ค การผลิตน้ําบริโภค โดยใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมา  

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผลอ่ืนๆ 
การผลิต ไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข ใชเครื่องจักรไมเกิน 25 แรงมา  
ค ใชเครื่องจักรเกิน 25 แรงมาข้ึนไป  

การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข โดยใชเครื่องจักร 

การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
การผลิตน้ําแข็ง ยกเวน การผลิตเพ่ือใชสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ
บริโภค 
ในครัวเรือน 

ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  
ข ใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน 20  แรงมา  
ค ใชเครื่องจักรเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา  
ง ใชเครื่องจักรเกิน 100 แรงมาข้ึนไป  

การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป  
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ประเภทท่ี  4กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง 
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมฟู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ 

ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข โดยใชเครื่องจักร 

การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 
ประเภทท่ี กิจกการเก่ียวกับการเกษตร 5 
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร 
การสีขาวดวยเครื่องจักร 
          ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 10 แรงมา  

ข ใชเครื่องจักรเกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 25 แรงมา  
ค ใชเครื่องจักรเกิน 25 แรงมาข้ึนไป  

การผลิตยาสูบ 
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
           ก ใชเครื่องจักรไมเกิน 100  แรงมา  

 ข ใชเครื่องจักรเกิน 100 แรงมาข้ึนไป  
การผลิต การสะสมปุย 

ก การผลิตปุย 
ข การสะสมปุย 

)1 (สะสมปุยไมเกิน 500 กิโลกรัม  
)2 (สะสมปุยเกิน 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม  

)3 (สะสมปุยเกิน 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป  
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การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 5 
การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ 

ก โดยไมใชเครื่องจักร 
ข โดยใชเครื่องจักร 

การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน กิจการในลําดับท่ี 56 
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวย 
เครื่องจักร กาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการในลําดับท่ี 56 

ก การกลึง การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ โดยใชเครื่องจักร 
  ไมเกิน 25 แรงมา  
ข การกลึง การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ โดยใชเครื่องจักร 

  25 แรงมาข้ึนไป  
ค การเชื่อม การประสานโลหะดวยกาซหรือไฟฟา 

การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวน กิจการในลําดับท่ี 56 

การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน กิจการ
ในลําดับท่ี 56 
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 
ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล 7 
การตอ การประกอบ การปะผุ การเคาะ การพนสีหรือการพนสารกันสนิมรถยนต 

ก การตอ การประกอบรถยนต 
ข การตอ การประกอบรถจักรยานยนต หรือสามลอเครื่อง 
ค การเคาะ การปะผุ การพนสีรถยนต 
ง การเคาะ การปะผุ การพนสีรถจักรยานยนต หรือสามลอเครื่อง 
จ การพนสารกันสนิมรถยนต 
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การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับปรุงแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล 

ก การตั้งศูนยถวงลอ 
ข การซอมการปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนตเครื่องจักร เครื่องกล 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ หรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
การลาง การอัดฉีดยานยนต 
การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

ก การผลิตแบตเตอรี่ 
ข การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

การปะยาง การเชื่อมยาง 
ก การปะ การเชื่อมยางรถยนต 
ข การปะ การเชื่อมยางรถจักรยานยนต 

การอัดผาเบรค ผาครัช 
ประเภทท่ี 8 กิจการเก่ียวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือการตัดไม 
ดวยเครื่องจักร 
การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของเครื่องจักร หรือการพน ทาสี เคลือบเงาสีหรือการ
แตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
การอบไม 
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
การผลิตสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
การผลิตกระดาษตางๆ 
การเผาถานหรือการสะสมถาน 

ก การเผาถาน 
ข การสะสมถานเกินกวา 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 200 กิโลกรัม  
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82 

ค การสะสมถานเกินกวา 200 กิโลกรัม แตไมเกิน 500 กิโลกรัม  
ง การสะสมถานเกิน 500 กิโลกรัมข้ึนไป  

ประเภทท่ี กิจการเก่ียวกับการบริการ 9 
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก หองพักไมเกิน 50 หอง  
ข หองพักเกิน 50 หอง แตไมเกิน 80 หอง  
ค หองพักเกิน 80 หอง แตไมเกิน 120 หอง  
ง หองพักเกิน 120 หองข้ึนไป  

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 

ก ไมเกิน 5 หอง  
ข เกิน 5 หอง แตไมเกิน 10 หอง  
ค เกิน 10 หอง แตไมเกิน 20 หอง  
ง เกิน 20 หองข้ึนไป  

การประกอบกิจการมหรสพ 
ก โรงภาพยนต 
ข โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนต 

การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก สถานท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร  
ข สถานท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร  
ค สถานท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตรข้ึนไป  

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

400 
800 

 
1,000 
500 

 
500 

1,000 
1,500 
2,000 

 
 

300 
500 
800 

1,200 
 

1,500 
1,000 

 
 

500 
800 

1,000 
1,000 

 
 

 

 

 

 

 



297 
 

 
 

 

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม 
บาทตอป 

83 
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89 

การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงเสียงประกอบ หรือการเลนอยางอ่ืนๆในทํานอง
เดียวกัน 
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการ
ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย ,การสาธารณสุข,วิทยาศาสตร 
หรือสิ่งแวดลอม 
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟการประกอบกิจการเสริม
สวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับกฏหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

ก สถานท่ีตัดผม ,ดัดผม  
         -ทําการตัดผม หนวด โกนผม หนวด เครา กันหนา กันคอ นวดหนา สระ  

          ผม ยอมผม 
-ทําการดัดผม หรือจัดทรงผม ยอมผม สระผม นวดหนา กันคอ เครา กัน  

หนา 
ข รับจางตัดผม ,ดัดผม  

          -ทําการตัดผม หนวด โกนผม หนวด เครา กันหนา กันคอ นวดหนา  
           สระผม ยอมผม 

ค ผูรับจางดัด 
-ทําการดัดผม หรือจัดทรงผม ยอมผม สระผม นวดหนา กันคอ เครา กัน  

หนา 
ประเภทท่ี กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 10 

การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 
5 ก่ีข้ึนไป  

 ก การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป   
 ข การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 
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การสะสมปาน ปอ ฝาย นุน 
การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร 
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป  

ก การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่อง แตไมเกิน 10 เครื่อง  
ข การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 10 เครื่อง แตไมเกิน 30 เครื่อง  
ค การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 30 เครื่องข้ึนไป  

การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ 
การซัก การอบสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
ประเภทท่ี กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 11 
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
การระเบิด การโม การปนดินดวยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

ก ไมใชเครื่องจักร 
ข ใชเครื่องจักร 

การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก การสะสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ข การผสมซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก เครื่องเจียรไนเกิน 2 เครื่อง แตไม  เกิน 5 เครื่อง  
ข เครื่องเจียรไนเกิน 5 เครื่อง แตไมเกิน 10 เครื่อง  
ค เครื่องเจียรไนเกิน 10 เครื่องข้ึนไป  

การเลื่อย การตัด การประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ 
การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
การผลิตผลิตภัณฑตางๆท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผา 
เบรค ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 
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การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
ประเภทท่ีสารเคมี กิจการเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน 12 
การผลิต การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 

ก การผลิต การบรรจุ การขนสง 
ข การสะสม 

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
ก การผลิต การบรรจุ การขนสงกาซ 
ข การสะสม 

)1 (ไมเกิน 500 กิโลกรัม  
)2 (เกิน 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม  

)3 (เกิน 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป  
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตางๆ 

ก สถานท่ีประกอบการท่ีสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร  
ข สถานท่ีประกอบการท่ีสะสมเกิน 1,000 ลิตรข้ึนไป  

การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
ก การผลิต การขนสง 
ข การสะสม 

การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี 62 
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การโม การบดชัน 
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 

ก ฟลมรูปถาย 
ข ฟลมภาพยนตร 
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การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

ก การผลิต 
ข การบรรจุ 

การผลิตน้ําแข็งแหง 
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ
ผลิตดอกไมเพลิง 

ก การผลิต การขนสงดอกไมเพลิง 
ข การสะสมดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 
ดอกไมเพลิง 

การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 
การผลิต การบรรจุ การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

ก การผลิต การบรรจุ การขนสง 
ข การสะสม 

การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
ก การผลิต การบรรจุ 
ข การสะสม 

ประเภทท่ี  13กิจการอ่ืนๆ 
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

ก มีแทนพิมพไมเกิน 2 แทน  
ข มีแทนพิมพเกิน 2 แทนข้ึนไป  

การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ไฟฟา 

ก การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา 
ข การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา 

การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
ก การพิมพแบบพิมพเขียว 
ข การถายเอกสาร 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุดใหแลว หรือเหลือใช 
ก พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร  
ข พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตาราเมตร  
ค พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตาราเมตร  
ง พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป  

การประกอบกิจการโกดังสินคา 
ก พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร  
ข พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร  
ค พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร  
ง พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป  

การลางขวด ภาชนะ บรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที ่2) 2550 

3) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกลู

และมลูฝอย  พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และ

ขนมลูฝอยทัว่ไป เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 10/08/2558 09:51  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

        ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคํา

ขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 

และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขอ

อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

        ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จํานวน 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

    (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัถิกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กู

สขุลกัษณะ 

     (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

     (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไป ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน

ประจํายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุกํากบั

การขนสง่เพ่ือปอ้งกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

      (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บ และ

ขนมลูฝอยทัว่ไป พร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

10 ถึง 15 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี



305 
 

 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนมลู

ฝอยทัว่ไปแก่ผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 
- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคาร (ในกรณี

- 0 1 ฉบบั ((เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด)) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 

หรือใบอนญุาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจดั

มลูฝอยทัว่ไปท่ี

ได้รับใบอนญุาต

และมีการดําเนิน

กิจการท่ีถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัมลู

ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนมลู

ฝอยท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน ความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ์ และ

วิธีการบริหาร

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จดัการ 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ

ผู้ปฏิบตังิาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

การจดัการมลู

ฝอยทัว่ไป  (ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี

ท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตังิาน

ในการเก็บขนมลู

ฝอย 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 
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หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 
 

1 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            
2.  
 

 

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

   -เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอๆไป  
   -เศษไมเกินครึ่ง ลูกบาศกเมตร 

)เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร(  
กลิตร 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน. 

- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                                                     เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร   เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร  เดือนละ 

- ว  ันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 3 00 ลิตร แตไมเกิน 4 00 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 4 00 ลิตร แตไมเกิน 5 00 ลิตร    เดือนละ 

ขลิตรข้ึนไป 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน. 
- วันหนึ่งไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก-เมตร                                                                    เดือนละ 

คคาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ. 
- ไมเกินหนึ่งล  ูกบาศกเมตร                                                      ครั้งละ 

- เกินหนึ่งลูกบาศกเมตรคาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 
ลูกบาศกเมตรละ                                                                  อัตรา 
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการตอใบอนุญาต 
ก  .รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                 ฉบับละ 
ข  .รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือ ไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ                                                        ฉบับละ 
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หมายเหตุ  อางอิงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ) พ .ศ.2536 (ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

3) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกลู

และมลูฝอย  พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลู

ฝอยทัว่ไป  เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 10/08/2558 09:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

           ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลปลาโหล  

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

           (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัถิกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กู

สขุลกัษณะ 

           (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

           (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไป ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน

ประจํายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุกํากบั

การขนสง่เพ่ือปอ้งกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

           (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บ และ

ขนมลูฝอยทัว่ไป พร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

10 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนมลู

ฝอยทัว่ไปแก่ผู้ขออนญุาต

ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

สกลนคร ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

           ผู้ขออนญุาตมา

ชําระคา่ธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคาร (ในกรณี

ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 

หรือใบอนญุาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจดั

มลูฝอยทัว่ไปท่ี

ได้รับใบอนญุาต

และมีการดําเนิน

กิจการท่ีถกูต้อง

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัมลู

ฝอย 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนมลู

ฝอยท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน ความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ์ และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ

ผู้ปฏิบตังิาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

การจดัการมลู

ฝอยทัว่ไป (ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี

ท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตังิาน

ในการเก็บขนมลู

ฝอย 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 
 

1 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            
2.  
 

 

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

   -เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอๆไป  
   -เศษไมเกินครึ่ง ลูกบาศกเมตร 

)เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร( 
กลิตร 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน. 

- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                                                     เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร   เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 3 00 ลิตร แตไมเกิน 4 00 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 4 00 ลิตร แตไมเกิน 5 00 ลิตร    เดือนละ 

ขลิตรข้ึนไป 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน. 
- วันหนึ่งไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกินหนึ่งลูกบา ศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก -เมตร                                                                    เดือนละ 
คคาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ. 

- ไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร                                                      ครั้งละ 
- เกินหนึ่งลูกบาศกเมตรคาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

ลูกบาศกเมตรละ                                                                  อัตรา 
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการตอใบอนุญาต 
ก  .รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเ ปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                 ฉบับละ 
ข  .รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือ ไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ                                                        ฉบับละ 
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หมายเหตุ  อางอิงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ) พ .ศ.2536 (ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกลู

และมลูฝอย  พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกลู เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 10/08/2558 16:18  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

            ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ ภายใน.. 15...... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคํา

ขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 

และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขอ

อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

           ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จํานวน 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

           (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

           (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน

ประจํายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่

เพ่ือปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

            (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกลู พร้อมหลกัฐาน

ท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

(หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 
 

10 ถึง 15 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนสิ่ง

ปฏิกลูแก่ผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจดั

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สิ่งปฏิกลูท่ีได้รับ

ใบอนญุาตและมี

การดําเนิน

กิจการท่ีถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัสิ่ง

ปฏิกลู 

ท้องถ่ินกําหนด) 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนสิ่ง

ปฏิกลูท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน ความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ์ และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ

ผู้ปฏิบตังิาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การจดัการ     สิ่ง

ปฏิกลู (ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี

ท้องถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตังิาน

ในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน* 2,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 
 

1 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            
2.  
 

 

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

   -เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอๆไป  
   -เศษไมเกินครึ่ง ลูกบาศกเมตร 

)เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร(  
กคาเก็บและขน.มูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ลิตร 500 

- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                                                     เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร   เดือนละ 
- วันหนึ่ งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 3 00 ลิตร แตไมเกิน 4 00 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 4 00 ลิตร แตไมเกิน 5 00 ลิตร    เดือนละ 

ขลิตรข้ึนไป 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน. 
- วันหนึ่งไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก-เมตร                                                                    เดือนละ 

คคาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ. 
- ไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร                                                      ครั้งละ  

- เกินหนึ่งลูกบาศกเมตรคาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 
ลูกบาศกเมตรละ                                                                  อัตรา 
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการตอใบอนุญาต 
ก  .รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                 ฉบับละ 
ข  .รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือ ไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ                                                        ฉบับละ 
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2,000 
 

2,000 
 
 

หมายเหตุ  อางอิงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ) พ .ศ.2536 (ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกลู

และมลูฝอย  พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่ง

ปฏิกลู เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร10/08/2558 15:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

           ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนคํา

ขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กอง

สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลปลาโหล  

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

        (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

        (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน

ประจํายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่

เพ่ือปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

        (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกลู พร้อมหลกัฐาน

ท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 
 

15 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่  ผู้ขออนญุาต

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนสิ่ง

ปฏิกลูแก่ผู้ขออนญุาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

13. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจดั

สิ่งปฏิกลูท่ีได้รับ

ใบอนญุาตและมี

การดําเนิน

กิจการท่ีถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัสิ่ง

ปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

3) 
แผนการ

ดําเนินงานใน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การเก็บขนสิ่ง

ปฏิกลูท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน ความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ์ และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ

ผู้ปฏิบตังิาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

การจดัการ     สิ่ง

ปฏิกลู (ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี

ท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตังิาน

ในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน* 2,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ -   

 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 
 

1 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            
2.  
 

 

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

   -เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอๆไป  
   -เศษไมเกินครึ่ง ลูกบาศกเมตร 

)เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร( 
กลิตร 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน. 

- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                                                     เดือนละ  
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร   เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร  เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร    เดือนละ 
- วันหนึ่งเ กิน 3 00 ลิตร แตไมเกิน 4 00 ลิตร    เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 4 00 ลิตร แตไมเกิน 5 00 ลิตร    เดือนละ 
ขลิตรข้ึนไป 500 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน. 

- วันหนึ่งไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ

ลูกบาศก -เมตร                                                                    เดือนละ 
คคาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ. 

- ไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร                                                      ครั้งละ  
- เกินหนึ่งลูกบาศกเมตรคาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 

ลูกบาศกเมตรละ                                                                  อัตรา 
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการตอใบอนุญาต 
ก  .รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิ จ หรือไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                 ฉบับละ 
ข  .รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือ ไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ                                                        ฉบับละ 
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หมายเหตุ  อางอิงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ) พ .ศ.2536 (ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตทําการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2554 

2) พ.ร.บ.  ควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัตเิทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การควบคมุการ

โฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2554  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตทําการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง  

เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 15/08/2558 14:41  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

              ผู้ ท่ีจะทําการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยกําลงัไฟฟ้า จะต้องขอรับอนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีก่อน 

เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึทําการโฆษณาได้ โดยให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาต และให้มี

อํานาจกําหนดเง่ือนไขลงในใบอนญุาตว่าด้วยเวลา สถานท่ี และเคร่ืองอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดนัน้ โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงในระยะใกล้กวา่ 100 เมตร 

จากโรงพยาบาล วดัหรือสถานท่ีบําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกต ิและห้ามใช้เสียง

โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวา่งทําการสอน ศาลสถิตยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพิจารณา  

ผู้ ย่ืนคําขอใบอนญุาตจิะต้องย่ืนคําร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอ่เจ้าพนกังานตํารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาดําเนินการ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีใบอนญุาตให้มีเพ่ือใช้

เคร่ืองขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงค์จะใช้

เคร่ืองขยายเสียงและ

ไมโครโฟน มาย่ืนตอ่

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบคํา

ร้องและเอกสารประกอบคํา

ขอ 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองเสนอ

ความเห็นตามลําดบัชัน้

จนถึงพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้

ออกใบอนญุาต 
 

20 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม

ในใบอนญุาตให้ทําการ

โฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย

เสียง ชําระคา่ธรรมเนียม 

และรับใบอนญุาต 

30 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 ชัว่โมง 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 3 ฉบบั (พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้แทนนิติบคุคล 

(กรณีผู้ขอรับ

ใบอนญุาตหรือผู้

แจ้งเป็นนิติบคุคล) 

3) 

หนงัสือมอบ

อํานาจท่ีถกูต้อง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผู้ประกอบการไม่

สามารถมาย่ืนคํา

ขอด้วยตนเอง) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

- 1 3 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําร้องตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ท่ี

เจ้าพนกังาน

ตํารวจเจ้าของ

ท้องท่ีแสดงความ

คดิเห็นแล้ว 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

แผนท่ีสงัเขป

แสดงท่ีตัง้การใช้

เคร่ืองขยายเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) โฆษณากิจการท่ีไม่เป็นไปในทาํนองการค้า 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) โฆษณาท่ีเป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาเคล่ือนท่ี) 

 ค่าธรรมเนียม 60 บาท 

หมายเหตุ -   

 

3) โฆษณาท่ีเป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาประจาํท่ี) 

 ค่าธรรมเนียม 75 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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(แบบ  ฆษ.1) 

    

          
คํารองขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 

        
                     เขียนท่ี........................................... 
                     ...................................................... 

                 

           วันท่ี............เดือน................ พ.ศ............ 
    

ขาพเจา…..นาย/นาง/นางสาว......................อายุ.............ป  เชื้อชาติ................................... 

    สัญชาติ........................อยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี..............ถนน...................ตําบล................................. 
    อําเภอ.................. จังหวัด.................................เปนผูครอบครองเครื่องเสียงเลขท่ี............................................ 
  ขอทําคํารองยื่นตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีขอความ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคจะใชเครื่องขยายเสียงดังกลาวมานั้น เพ่ือทําการโฆษณากิจการ 

  .........................................................................................................................................................  
  ณ ท่ี............................เลขท่ี...........................ถนน............................................ตําบล..................................... 
  อําเภอ..........................จังหวัด........................มีกําหนด.................วัน ตั้งแตวันท่ี...................................... 
  เดือน.....................พ.ศ....................ถึงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.......................... 
   
   ขอ 2.  ขาพเจารับรองวาจะปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย   กฎขอบังคับและเง่ือนไข 
   วาดวยการควบคุมโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง ทุกประการ 

          ขอ 3.  ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตใหมีเพ่ือใชเครื่องขยายเสียง  ซ่ึงมีเลขทะเบียนตามท่ีแจงไวใน 

คํารองนี้     จํานวน............. ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว 
 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................ผูยื่นคํารอง 

                                 (…................................................) 
 
 
 
 

ปด 

อากร 

แสตมป 
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ความเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจทองท่ี 
เสนอ   เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
   ขาพเจาไดพิจารณาแลว เห็นวา............................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงชื่อ).......................................................................... 
        (....................................................................)  
     ตําแหนง...................................................................... 
         วันท่ี............./..................../.............................. 
 
  บันทึกของเจาหนาท่ีตรวจสอบ        คําส่ังเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
.......................................................      .......................................................... 
........................................................      ........................................................... 
 
(ลงชื่อ).............................................    (ลงชื่อ)................................................. 
         ( ................................................ )              ( ................................................ )                
       .......................................................                            .......................................................                                   
      วันท่ี.........../............../..............           วันท่ี.........../............../.............. 
        เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
                   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
        ................................................................ 
        ................................................................ 
  
        (ลงชื่อ).................................................... 
                 ( ............................................. ) 
         นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
              วันท่ี.........../............../.................. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่ 
 ไดออกใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงเลขท่ี......................................................... 
ใหไปแลวและไดรับเงินคาธรรมเนียม....................บาท ตามใบอนุญาตเลขท่ี.................................ไวถูกตองแลว 
 
     (ลงชื่อ)......................................................... 
                      (..............................................)  
                              .................................................. 
                    วันท่ี........../............../............... 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลดหย่อนภาษีบาํรุงท้องท่ี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที ่ พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุ้องที ่พ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การหย่อนภาษีบํารุง

ท้องท่ี พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การลดหยอ่นภาษีบํารุงท้องท่ี  เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุ

พร 15/08/2558 11:31  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดั

สกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1.หลักเกณฑ์วิธีการลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบาํรุงท้องท่ี 

 

บคุคลท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยู่ในจงัหวดัเดียวกนัและให้ท่ีดินนัน้เป็นท่ีอยู่อาศยัเป็นท่ีเลีย้งสตัว์

ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหยอ่นไมต้่องเสียภาษี บํารุงท้องท่ีตามเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้

 (1)  ถ้าเป็นท่ีดนินอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสขุาภิบาล ให้ลดหยอ่นได้ไมเ่กิน 5 ไร่ แตจ่ะน้อยกวา่ 3 ไร่ไมไ่ด้ทัง้นี ้ตามท่ี

กําหนดในพ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 และเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลปลาโหลเร่ือง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องท่ี 

พ.ศ. 2552 

 (2) ถ้าเป็นท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสขุาภิบาล ให้ลดหยอ่นได้ไมเ่กิน 1 ไร่ แตจ่ะน้อยกวา่ 200 ตารางวาไมไ่ด้ 

ทัง้นีต้ามท่ีกําหนดในพ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 และเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การลดหย่อนภาษี

บํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2552 

2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

         (1) บคุลธรรมดาเจ้าของท่ีดนิ/ผู้จดัการมรดกต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

         (2) สําเนาใบเสร็จหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภท 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับการลดหย่อนและ

การยกเว้นหรือลดภาษี

บํารุงท้องท่ี 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. หากผู้ขอการ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

ลดหย่อนและการ

ยกเว้นหรือลด

ภาษีบํารุงท้องท่ีไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสาร 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ให้ลดหย่อนและการยกเว้น

หรือลดภาษีบํารุงท้องท่ี  

 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนดภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. ภาษี

บํารุงท้องพ.ศ. 

2508 มาตรา 22 

และเทศบญัญัติ

เทศบาลตําบล

ปลาโหล เร่ือง การ

ลดหย่อนภาษี

บํารุงท้องท่ี พ.ศ. 

2552 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

3) สําเนาเอกสาร - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีดนิ หลกัฐานอ่ืนๆท่ี

ทางราชการออก

ให้) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าภาษีบาํรุงท้องท่ีคิดตามราคาปานกลางท่ีดนิ 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง
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เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองคลงั เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การจําหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การจําหนา่ยสินค้าใน

ท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร 10/08/2558 00:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

             ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ (ตามเขตประกาศควบคมุการจําหนา่ย

สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้า

พนกังานจราจร) จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน.. 15...... วนั 

ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียม

แล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้

ขออนญุาตรายใหม ่

            ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน

กวา่ 2 ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จํานวน 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

       (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

       (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

       (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ย

สินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน

คําขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้

ด้วย 

 
 

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

(อทุธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 

10 ถึง 15 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี

2) พ.ศ. 2557)) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาต

ให้ตอ่อายใุบอนญุาต

จําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ แก่ผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด  

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง



362 
 

 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาต และ

ผู้ชว่ยจําหนา่ย

อาหาร หรือ

เอกสารหลกัฐาน

ท่ีแสดงวา่ผา่น

การอบรม

หลกัสตูร

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีจําหนา่ย

สินค้าประเภท

อาหาร) 

2) 

แผนท่ีสงัเขป

แสดงท่ีตัง้

จําหนา่ยสินค้า 

(กรณีเร่ขายไม่

ต้องมีแผนท่ี) 

- 0 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) จาํหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดโดยปกต ิ

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ ( ฉบบัละไม่เกิน 500 บาทต่อปี )   

 

2) จาํหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ (ฉบบัละไม่เกิน  50  บาทต่อปี)   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 /ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ตามมาตรา 51  วรรคสอง  

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียมฉบับละ 
)บาท(  

1 
2 

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 
จําหนายโดยลักษณะการเรขาย 

500 
50 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติั เทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การจําหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัต ิเทศบาลตําบลปลาโหล เร่ือง การจําหนา่ยสินค้าใน

ท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เทศบาลตําบลปลาโหล สรีุพร  09/08/2558 23:37  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลปลาโหล ติดต่อ  กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

อําเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์ 042-165236 เว็บไซต์  www.plalo.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

            ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ (ตามเขตประกาศควบคมุการจําหนา่ยสินค้า

ในท่ีหรือทางสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนกังาน

จราจร) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ี

กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กองสาธารณสขุและ

สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปลาโหล 

2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 

          (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

          (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

          (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตจําหนา่ย

สินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

         กรณีไมถ่กูต้อง/

ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้

ย่ืนคําขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิ

เพ่ือดําเนินการ หากไม่

สามารถดําเนินการได้ใน

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขณะนัน้ ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน

เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ ย่ืนคําขอลงนามไว้ใน

บนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

15 ถึง 20 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่   ผู้ขออนญุาต

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่อก

ใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้า

ในท่ีหรือทางสาธารณะ แก่

ผู้ขออนญุาตทราบ พร้อม

แจ้งสทิธิในการอทุธรณ์ 

 
 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

    ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด  

พร้อมรับใบอนญุาต  

 
 

1 ถึง 5 วนั เทศบาลตําบล

ปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดั

สกลนคร 

(กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



372 
 

 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาต และ

ผู้ชว่ยจําหนา่ย

อาหาร หรือ

เอกสารหลกัฐาน

ท่ีแสดงวา่ผา่น

การอบรม

หลกัสตูร

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีจําหนา่ย

สินค้าประเภท

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

แผนท่ีสงัเขป

แสดงท่ีตัง้

จําหนา่ยสินค้า 

(กรณีเร่ขายไม่

ต้องมีแผนท่ี) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1)  จาํหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดโดยปกต ิ  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ (ฉบบัละไม่เกิน 500 บาทต่อปี )   

 

2) จาํหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ (ฉบบัละไม่เกิน  50  บาทต่อปี)   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร /ทาง

โทรศพัท์ 042-165236 / ทางตู้ รับร้องเรียน เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร / ทาง

เว็บไซต์  : www.plalo.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ

วาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ............/.......... 

)เจ้าหน้าท่ีกรอก(  
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ตามมาตรา 51  วรรคสอง  

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียมฉบับละ 
)บาท(  

1 
2 

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 
จําหนายโดยลักษณะการเรขาย 

500 
50 
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