
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                    

1.การรับช าระภาษีป้าย           

2.การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       

3.การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ       

4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     

5.การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน     

6.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา    

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.การแจ้งขุดดิน     

8.การแจ้งถมดิน    

9.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑     

11.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    

11.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    

12.การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา ๓๙ ทวิ    

13.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   

14.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓   

15.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   

16.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   

17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

18.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล    

19.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป   

21.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

21.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป    

22.การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   



 
 

 

 
 

สารบัญ (ต่อ 2) 

เร่ือง                                                                                                    

23.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๙๙๙                

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

24.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล     

25.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม   

พ .ร.บ .ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๙๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    

26.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม        

พ .ร.บ .ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๙๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

27.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป     

28.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า-ออกของรถ   

เพ่ือการอื่นตามมาตรา ๓๙ 

29.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป     

31.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล    

31.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล     

32.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 16:13  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้าย
แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ
อ่ืน เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษ ี
  2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
  3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
  6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและ
เงินเพิ่ม 
  7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
  8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 
  10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของเอกสาร

หลักฐาน 

 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 

วัน (ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

2) 

การพิจารณา 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการป้าย ตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี 

 

30 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน นับ

จากวันท่ียื่นแสดง

รายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 

 

15 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วัน นับ

แต่ได้รับแจ้งการ

ประเมิน (กรณี



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ช าระเกิน 15 วัน 

จะต้องช าระเงิน

เพิ่มตามอัตราที่

กฎหมายก าหนด) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรที่ออกให้โดย

หน่วยงำนของรัฐ

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 

ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง

สถำนที่ต้ังหรือ

แสดงป้ำย 

รำยละเอียด

เกีย่วกับป้ำย วัน 

เดือน ปี ที่ติดต้ัง

หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐำนกำร

ประกอบกิจกำร 

เช่น ส ำเนำใบ

ทะเบียนกำรค้ำ 

ส ำเนำทะเบียน

พำณิชย์ ส ำเนำ

ทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อม

ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) 

ส ำเนำ

ใบเสร็จรับเงิน

ภำษีป้ำย (ถ้ำม)ี  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053140981-2 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

 
19. หมายเหตุ 
          - 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 14:54  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน                               

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น.                                                                                                          

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ
ถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหลักเกณฑ์ 
    1.มีสัญชาติไทย 
    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่าง
อ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 วิธีการ 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วย
ตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน  ย้ายไป 
 
 

 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ ใน

ปีงบประมาณถัดไป          

หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค า

ขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

20 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ

มอบอ านาจ 

 

 

10 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุระยะ 

เวลาที่ให้บริการ

จริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 นาที 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำ (กรณีที่ผู้

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพ ผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอำยุผ่ำน

ธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบ

อ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำของผู้รับ

มอบอ ำนำจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอำยุประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุผ่ำน

ธนำคำรของผู้รับ

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
 
 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

- 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาท ี
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 15:41  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย        
ความพิการในปีงบประมาณถัดไปณที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
 
 

 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
  3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
      ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดย
แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 วิธีการ 
    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ
สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
    2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็น
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1( 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย

ความพิการใน

ปีงบประมาณถัดไปหรือ

ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ

พร้อมเอกสารหลักฐานและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

20 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาลต าบล   

ท่าวังตาล) 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้

ผู้ขอลงทะเบียน 

 

10 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาลต าบล   

ท่าวังตาล) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาที 
14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัวคน

พิกำรตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรส่งเสริมกำร

คุณภำพชีวิตคน

พิกำรพร้อม

ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝำกธนำคำร

พร้อมส ำเนำ 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยควำม

พิกำรประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุผ่ำน

ธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออก

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

- 1 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมส ำเนำของ

ผู้ดูแลคนพิกำร

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบำลแล้วแต่

กรณี (กรณียืน่ค ำ

ขอแทน) 

5) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝำกธนำคำร

พร้อมส ำเนำของ

ผู้ดูแลคนพิกำร

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบำลแล้วแต่

กรณี (กรณีที่คน

พิกำรเป็นผู้เยำว์

ซึ่งมีผู้แทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ

หรือคนไร้

ควำมสำมำรถให้

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์

หรือผู้อนุบำล

แล้วแต่กรณีกำร

ยื่นค ำขอแทน

- 1 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต้องแสดง

หลักฐำนกำรเป็น

ผู้แทนดังกล่ำว) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

- 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 

 
วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล      

อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล       

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ                                                       

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 15:47  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 

 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๙๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค า
ขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 หลักเกณฑ์ 
     ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่
อ า ศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า ง ไ กลทุ ร กั นดา รยาก ต่อกา ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ของ รั ฐ เ ป็ นผู้ ไ ด้ รั บกา รพิ จ า รณาก่ อน  
 วิธีการ 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ  
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ

อ านาจ ยื่นค าขอ     พร้อม

เอกสารหลักฐาน และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง

ขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 45 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยู่ และ

คุณสมบัติ 

 

15 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 15 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคุณสมบัติของผู้ที่

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 

 

3 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 3 วัน นับจาก

ได้รับค าขอ (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

วังตาล) 

4) 

การพิจารณา 

 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 

2 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 2 วัน นับจาก

การออกตรวจ

สภาพความ

เป็นอยู่ (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล) 

5) 

การพิจารณา 

 

พิจารณาอนุมัติ 

 

7 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 7 วัน นับแต่

วันที่ยื่นค าขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. ผู้รับผิดชอบ คือ 

ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3. กรณีมี

ข้อขัดข้องเกี่ยวกับ

การพิจารณา 

ได้แก่ สภาพความ



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เป็นอยู่ คุณสมบัติ 

หรือข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ

จะแจ้งเหตุขัดข้อง

ที่ไม่สามารถให้

การสงเคราะห์ให้ผู้

ขอทราบไม่เกิน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   13 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝำกธนำคำร

พร้อมส ำเนำ 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอำยุประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุผ่ำน

ธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐ ที่มีรูป

ถ่ำยพร้อมส ำเนำ

ของผู้รับมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝำกธนำคำร

พร้อมส ำเนำของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอำยุประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุผ่ำน

ธนำคำรของผู้รับ

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
 
 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 15:57  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
      1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
  2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
  3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
  5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
  6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระ
ภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
  7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
  8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิม่เติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 
  10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 

วันนับแต่

ผู้รับบริการมาย่ืน

ค าขอ 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาลต าบล 

ท่าวังตาล) 

2) 

การพิจารณา 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจ้งการประเมินภาษีให้

เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการ

ช าระภาษ ี

 

30 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ียื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาลต าบล  

ท่าวังตาล) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 31 วัน 
 
 



 
 

 

 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐำนแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและที่ดิน

พร้อมส ำเนำเช่น

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญำตปลูก

สร้ำงหนังสือ

สัญญำซื้อขำย

หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐำนกำร

ประกอบกิจกำร

พร้อมส ำเนำเช่น

ใบทะเบียน

กำรค้ำทะเบียน

- 1 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พำณิชย์ทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

หรือใบอนุญำต

ประกอบกิจกำร

ค้ำของฝ่ำย

สิ่งแวดล้อม

สัญญำเช่ำ

อำคำร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐำนะ

กำรเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อม

ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 
 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053140981-2 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล       

อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 16:19  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่าง
เข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการ
สอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ใช้
วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ะ
ประกาศก าหนด 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 
พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร

หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง

เด็ก 

เข้าเรียนในสถานศึกษา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด 

 

 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 

วัน สถานที่รับ

สมัครตามแต่ละ

สถานศึกษา

ประกาศก าหนด 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ 

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

.....(ระบุชื่อ) 

เทศบาลต าบลท่า

วังตาล 

) 

2) 

การพิจารณา 

 

การพิจารณารับเด็กเข้า

เรียน 

 

7 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วัน นับ

จากวันปิดรับ

สมัคร (ระบุระยะ 

เวลาที่ให้บริการ

จริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คือ  

เทศบาลต าบล 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ท่าวังตาล) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   8 วัน 
14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน

ผู้สมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดำ มำรดำ หรือ

ผู้ปกครองของ

นักเรียนลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้ำนของ

นักเรียน บิดำ 

มำรดำ หรือ

ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดำ มำรดำ หรือ

ผู้ปกครองของ

นักเรียนลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

3) 

ใบเปลี่ยนชื่อ 

(กรณีมีกำร

เปลี่ยนชื่อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 
รูปถ่ำยของ

นักเรียนผู้สมัคร 

ขนำดตำมที่

- 3 0 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือ

สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

5) 

กรณีไม่มีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไม่มีสูติบัตร 

ให้ใช้เอกสำร

ดังต่อไปนี้แทน 

(1) หนังสือรับรอง

กำรเกิด หรือ

หลักฐำนที่ทำง

รำชกำรออกให้ใน

ลักษณะเดียวกัน 

(2) หำกไม่มี

เอกสำรตำม (1) 

ให้บิดำ มำรดำ 

หรือผู้ปกครองท ำ

บันทึกแจ้งประวัติ

บุคคลตำม

แบบฟอร์มที่ทำง

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ก ำหนด) 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053140981-2 

หมายเหตุ – 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
        ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 16:35  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาลในพื้นที่ที่จะด าเนินการขุดดิน /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด

ดินตามที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลในพื้นที่ที่

จะด าเนินการขุด

ดิน) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

 

5 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลในพื้นที่ที่

จะด าเนินการขุด

ดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลในพื้นที่ที่

จะด าเนินการขุด

ดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดำ)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด ำเนินกำรขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณข้ำงเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

หน้ำพร้อม

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญำต

ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน

ต้องมีหนังสือ

ยินยอมของ



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้ำของที่ดินลง

นำมรับรอง

ส ำเนำทุกหน้ำ 

เจ้ำของที่ดินให้

ก่อสร้ำงอำคำรใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจกรณีให้

บุคคลอ่ืนยื่นแจ้ง

กำรขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 

(วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค ำนวณกำรขุด

ดินที่มีควำมลึก

จำกระดับพื้นดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พื้นที่ปำกบ่อดิน

เกิน 10,000 

ตำรำงเมตรต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สำขำวิศวกรรม

โยธำไม่ต่ ำกว่ำ

ระดับสำมัญ

วิศวกรกรณีกำร

ขุดดินที่มีควำม

ลึกเกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค ำนวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ

ใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สำขำวิศวกรรม

โยธำระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รำยละเอียดกำร

ติดต้ังอุปกรณ์

ส ำหรับวัดกำร

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีกำรขุดดิน

ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงำน 

(กรณีกำรขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพื้นที่ปำก

บ่อดินเกิน 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10,000 ตำรำง

เมตรหรือมีควำม

ลึกหรือมีพื้นที่

ตำมที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่น

ประกำศก ำหนด

ผู้ควบคุมงำน

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สำขำวิศวกรรม

โยธำ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
   - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 

โดยส านักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล       

อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 16:53  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล  ในพื้นที่ที่จะด าเนินการถมดิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ 
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท า
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มี
การแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม

ดิน ตามที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล  ในพื้นที่ที่

จะด าเนินการถม

ดิน) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

 

5 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล  ในพื้นที่ที่

จะด าเนินการถม

ดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล  ในพื้นที่ที่

จะด าเนินการถม

ดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด ำเนินกำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณข้ำงเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน 

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 
โฉนดที่ดิน น.ส.3 

หรือ ส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญำต

ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน

ต้องมีหนังสือ



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน้ำ พร้อมเจ้ำของ

ที่ดินลงนำมรับรอง

ส ำเนำ ทุกหน้ำ 

ยินยอมของ

เจ้ำของที่ดินให้

ก่อสร้ำงอำคำรใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจกรณีให้

บุคคลอ่ืนยื่นแจ้ง

กำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 

(กรณีกำรถมดินที่

มีพื้นที่ของเนินดิน

ติดต่อเป็นผืน

เดียวกันเกนิ 2,000 

ตำรำงเมตร และมี

ควำมสูงของเนิน

ดินต้ังแต่ 2 เมตร

ขึ้นไป วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค ำนวณต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญำตให้

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

สำขำวิศวกรรม

โยธำ ไม่ต่ ำกว่ำ

ระดับสำมัญ

วิศวกร กรณีพื้นที่

เกิน 2,000 ตำรำง

เมตรและมีควำม

สูงของเนินดินเกิน 

5 เมตร วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค ำนวณต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญำตให้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

สำขำวิศวกรรม

โยธำ ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

 

8) 

ชื่อผู้ควบคุมงำน 

(กรณีกำรถมดินที่

มีพื้นที่ของเนินดิน

ติดต่อเป็นผืน

เดียวกันเกิน 2,000 

ตำรำงเมตร และมี

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควำมสูงของเนิน

ดินต้ังแต่ 2 เมตร

ข้ึนไป ต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

สำขำวิศวกรรม

โยธำ) 

9) 
ชื่อและที่อยู่ของผู้

แจ้งกำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ชอ่งทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ชอ่งทางการร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 17:26  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/ติดต่อ

ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี  
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารพร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 

053-140981-2) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

จัดท าผังบริเวณแผนที่

7 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(น.1) 

 

35 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ

อนุญำตก่อสร้ำง

อำคำร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

หน้ำพร้อมเจ้ำ 

ของที่ดินลงนำม

รับรองส ำเนำทุก

หน้ำกรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ให้ก่อสร้ำง

อำคำรในที่ดิน 

3) 

ใบอนุญำตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร

ในนิคม

อุตสำหกรรมหรือ

ใบอนุญำตฯฉบับ

ต่ออำยุหรือ

ใบอนุญำตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร 

(ส่วนขยำย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบท้ำย (กรณี

อำคำรอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

4) 

กรณีที่มีกำรมอบ

อ ำนำจต้องมี

หนังสือมอบ

อ ำนำจติดอำกร

แสตมป๓์๐บำท

พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชำชนส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนหรือ

หนังสือเดินทำง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

5) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ ำนำจ

เจ้ำของที่ดิน 

(กรณีเจ้ำของ

ที่ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

6) 

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่ำงเจ้ำของ 

(กรณีก่อสร้ำง

อำคำรชิดเขต

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของสถำปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอำคำรมี

ลักษณะขนำดอยู่

ในประเภท

วิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รำยกำรประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลำยมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถำปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 

10) 

รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำงแผ่น

ปกระบุชื่อ

เจ้ำของอำคำรชื่อ

อำคำรสถำนที่

ก่อสร้ำงชื่อ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

วิศวกรผู้ค ำนวณ

พร้อมลงนำมทุก

แผ่น          (กรณี

อำคำรสำธำรณะ

อำคำรพิเศษ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อำคำรที่ก่อสร้ำง

ด้วยวัสดุถำวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อำคำรบำง

ประเภทที่ต้ังอยู่

ในบริเวณที่ต้องมี

กำรค ำนวณให้

อำคำรสำมำรถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จำกแผ่นดินไหว

ได้ตำม

กฎกระทรวง

ก ำหนดกำรรับ

น้ ำหนักควำม

ต้ำนทำนควำม

คงทนของอำคำร

และพื้นดินที่

รองรับอำคำรใน

กำรต้ำนทำน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2540 ต้อง

แสดง

รำยละเอียดกำร



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ค ำนวณกำร

ออกแบบ

โครงสร้ำง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่ำค่ำที่

ก ำหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่ำ fc > 

65 ksc. หรือค่ำ 

fc’> 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสำร

แสดงผลกำร

ทดสอบควำม

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถำบันที่

เชื่อถือได้วิศวกร

ผู้ค ำนวณและผู้

ขออนุญำตลง

นำม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 

12) 

กรณีอำคำรที่เข้ำ

ข่ำยตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่ำ

ที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสำรรับรอง

อัตรำกำรทนไฟ

จำกสถำบันท่ี

เชื่อถือได้

ประกอบกำรขอ

อนุญำต 

13) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของสถำปนิกผู้

ควบคุมกำร

ก่อสร้ำงพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อำคำรที่ต้องมี

สถำปนิกควบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

งำน) 

14) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมกำร

ก่อสร้ำงพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอำคำรที่

ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 

15) 

แบบแปลนและ

รำยกำรค ำนวณ

งำนระบบของ

อำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอำกำศ 

17) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บ ำบัดน้ ำเสียและ

กำรระบำยน้ ำทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ – 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300( 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัดเชียงใหม่สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

    )นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอ

สารภี จังหดวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 17:42  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์ 053-140981/ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
    ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบ
ในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว
และภายใน 121วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืน่แจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลต าบลท่าวัง

ตาลอ าเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 

053-140981-2) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

จัดท าผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

7 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์ 053-

140981-2) 

4) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

 

35 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 



 
 

 

 
 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบกำรแจ้ง

ก่อสร้ำงอำคำร

ตำมที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่น

ก ำหนดและ

กรอกข้อควำมให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้ำง

อำคำร) 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

หน้ำพร้อม

เจ้ำของที่ดินลง

นำมรับรอง

ส ำเนำทุกหน้ำ

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้ำง

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้ำของที่ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

ให้ก่อสร้ำง

อำคำรในที่ดิน 

3) 

ใบอนญุำตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร

ในนิคม

อุตสำหกรรมหรือ

ใบอนุญำตฯฉบับ

ต่ออำยุหรือ

ใบอนุญำตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร 

(ส่วนขยำย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบท้ำย (กรณี

อำคำรอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้ำง

อำคำร) 

4) 

กรณีที่มีกำรมอบ

อ ำนำจต้องมี

หนังสือมอบ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้ำง

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อ ำนำจติดอำกร

แสตมป์ 30 บำท

พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนหรือ

หนังสือเดินทำง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

5) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ ำนำจ

เจ้ำของที่ดิน 

(กรณีเจ้ำของ

ที่ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้ำง

อำคำร) 

6) 

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่ำงเจ้ำของ 

(กรณีก่อสร้ำง

อำคำรชิดเขต

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้ำง

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ดิน) 

 

7) 

หนังสือรับรอง

ของสถำปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถำปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมกำร

ก่อสร้ำงพร้อม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอำคำรที่

ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงำน) 

10) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของสถำปนิกผู้

ควบคุมกำร

ก่อสร้ำงพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อำคำรที่ต้องมี

สถำปนิกควบคุม

งำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รำยกำรประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลำยมือชื่อพร้อม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถำปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

12) 

รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำงแผ่น

ปกระบุชื่อ

เจ้ำของอำคำรชื่อ

อำคำรสถำนที่

ก่อสร้ำงชื่อ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

วิศวกรผู้ค ำนวณ

พร้อมลงนำมทุก

แผ่น (กรณี

อำคำรสำธำรณะ

อำคำรพิเศษ

อำคำรที่ก่อสร้ำง

ด้วยวัสดุถำวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อำคำรบำง

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทที่ต้ังอยู่

ในบริเวณที่ต้องมี

กำรค ำนวณให้

อำคำรสำมำรถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จำกแผ่นดินไหว

ได้ตำม

กฎกระทรวง

ก ำหนดกำรรับ

น้ ำหนักควำม

ต้ำนทำนควำม

คงทนของอำคำร

และพื้นดินที่

รองรับอำคำรใน

กำรต้ำนทำน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง

แสดง

รำยละเอียดกำร

ค ำนวณกำร

ออกแบบ

โครงสร้ำง 

13) กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่ำค่ำที่

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก ำหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่ำ fc > 

65 ksc. หรือค่ำ 

fc’> 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสำร

แสดงผลกำร

ทดสอบควำม

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถำบันที่

เชื่อถือได้วิศวกร

ผู้ค ำนวณและผู้

ขออนุญำตลง

นำม 

ของผู้ออกแบบ) 

14) 

กรณีอำคำรที่เข้ำ

ข่ำยตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่ำ

ที่ก ำหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎกระทรวงหรือ

มเีอกสำรรับรอง

อัตรำกำรทนไฟ

จำกสถำบันท่ี

เชื่อถือได้

ประกอบกำรขอ

อนุญำต 

15) 

แบบแปลนและ

รำยกำรค ำนวณ

งำนระบบของ

อำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอำกำศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) หนังสือรบัรอง

ของผู้ประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บ ำบัดน้ ำเสียและ

กำรระบำยน้ ำทิ้ง 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปำ (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม  0  บาท 

หมายเหตุ – 

 

 
 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

     และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1. ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
             ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:     เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 18:01  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพทื053-140981-2/ติดต่อ

ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานท
องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและ
ภายใน๑๒๐วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพทื053-

140981-2) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

จัดท าผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

 

7 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

4) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

 

 

35 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
         ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบกำรแจ้ง

ดัดแปลงอำคำร

ตำมที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่น

ก ำหนดและ

กรอกข้อควำมให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 

2) 

ใบอนุญำตหรือ

ใบรับแจ้ง

ก่อสร้ำงอำคำร

เดิมที่ได้รับ

อนุญำต 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน้ำพร้อม

เจ้ำของที่ดินลง

นำมรับรอง

ส ำเนำทุกหน้ำ

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้ำของที่ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

ให้ก่อสร้ำง

อำคำรในที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

ใบอนุญำตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร

ในนิคม

อุตสำหกรรมหรือ

ใบอนุญำตฯฉบับ

ต่ออำยุหรือ

ใบอนุญำตให้ใช้

ที่ดินและ

- 1 

 

0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบกิจกำร 

(ส่วนขยำย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบท้ำย (กรณี

อำคำรอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรม) 

5) 

กรณีที่มีกำรมอบ

อ ำนำจต้องมี

หนังสือมอบ

อ ำนำจติดอำกร

แสตมป์ 30 บำท

พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนหรือ

หนังสือเดินทำง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ

เจ้ำของที่ดิน 

(กรณีเจ้ำของที่ 

ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

7) 

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่ำงเจ้ำของ 

(กรณีก่อสร้ำง

อำคำรชิดเขต

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อำคำร) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของสถำปนิกผู้ 

ออกแบบพร้อม

ส ำเนำใบ 

อนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถำปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกรผู ้

ออกแบบพร้อม

ส ำเนำใบ 

อนุญำตเป็นผู้

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

10) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของวิศวกรผู้ควบ 

คุมกำรก่อ สร้ำง

พร้อมส ำเนำใบ 

อนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอำคำรที่

ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของสถำปนิกผู้

ควบคุมกำรก่อ 

สร้ำงพร้อมส ำ 

เนำใบ อนุญำต

เป็นผู้ประกอบ

วิชำชีพสถำปัตย 

กรรมควบคุม 

(กรณีอำคำรที่

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต้องมีสถำปนิก

ควบคุมงำน) 

 

 

12) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รำยกำรประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลำยมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถำปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

13) 

รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำงแผ่น

ปกระบุชื่อ

เจ้ำของอำคำรชื่อ

อำคำรสถำนที่

ก่อสร้ำงชื่อ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

วิศวกรผู้ค ำนวณ

พร้อมลงนำมทุก

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แผ่น  (กรณี

อำคำรสำธำรณะ

อำคำรพิเศษ

อำคำรที่ก่อสร้ำง

ด้วยวัสดุถำวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อำคำรบำง

ประเภทที่ต้ังอยู่

ในบริเวณที่ต้องมี

กำรค ำนวณให้

อำคำรสำมำรถ

รับแรงสั่น 

สะเทือนจำก

แผ่นดินไหวได้

ตำมกฎกระทรวง

ก ำหนดกำรรับ

น้ ำหนักควำม

ต้ำนทำนควำม

คงทนของอำคำร

และพื้นดินที่

รองรับอำคำรใน

กำรต้ำนทำน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงรำย 

ละเอียดกำร

ค ำนวณกำรออก 

แบบ โครงสร้ำง 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่ำค่ำที่

ก ำหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่ำ fc > 

65 ksc. หรือค่ำ 

fc’> 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสำร

แสดงผลกำร

ทดสอบควำม

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถำบันที่

เชื่อถือได้วิศวกร

ผู้ค ำนวณและผู้

ขออนุญำตลง

นำม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

15) 
กรณีอำคำรที่เข้ำ

ข่ำยตำม

กฎกระทรวงฉบับ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่ำ

ที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสำรรับรอง

อัตรำกำรทนไฟ

จำกสถำบันท่ี

เชื่อถือได้

ประกอบกำรขอ

อนุญำต 

16) 

แบบแปลนและ

รำยกำรค ำนวณ

งำนระบบของ

อำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรบัรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอำกำศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผู้ออก 

แบบระบบไฟฟ้ำ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกรผู้ออก 

แบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

20) 
หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมของ

วิศวกรผู้ออก 

แบบระบบบ ำบัด

น้ ำเสียและกำร

ระบำยน้ ำทิ้ง 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปำ (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

22) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมส ำหรับ

กรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 
 
 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
      ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  15 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 18:08  
11. ชอ่งทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาลอ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-140981-2/ติดต่อ

ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตรโดยไม ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นก็ท้โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับ
แจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 121วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับ
แต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผัง
บริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2 ) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจ้ง

และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง

ทราบ 

 

12 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาลอ าเภอ

สารภีจังหวัด

เชียงใหม่เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบกำรแจ้งรื้อ

ถอนอำคำร

ตำมที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่น

ก ำหนดและ

กรอกข้อควำมให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งรื้อถอน

อำคำร) 

2) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบ

ขั้นตอนและสิ่ง

ป้องกันวัสดุหล่น

ในกำรรื้อถอน

อำคำร (กรณี

อำคำรมีลักษณะ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งรื้อถอน

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

ควบคุม) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

หน้ำพร้อม

เจ้ำของที่ดินลง

นำมรับรอง

ส ำเนำทุกหน้ำ

กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

ให้รื้อถอนอำคำร

ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งรื้อถอน

อำคำร) 

4) 

ใบอนุญำตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร

ในนิคม

อุตสำหกรรมหรือ

ใบอนุญำตฯฉบับ

ต่ออำยุหรือ

ใบอนุญำตให้ใช้

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งรื้อถอน

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ดินและ

ประกอบกิจกำร 

(ส่วนขยำย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบท้ำย (กรณี

อำคำรอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรม) 

5) 

กรณีที่มีกำรมอบ

อ ำนำจต้องมี

หนังสือมอบ

อ ำนำจติดอำกร

แสตมป์ 30 บำท

พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนหรือ

หนังสือเดินทำง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งรื้อถอน

อำคำร) 

6) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้มี

อ ำนำจลงนำม

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้แจ้งรื้อถอน

อำคำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ ำนำจ

เจ้ำของที่ดิน 

(กรณเีจ้ำของ

ที่ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงำน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมกำรรื้อ

ถอนพร้อมส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอำคำรที่

ต้องมีวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมงำน) 

 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รำยกำรประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลำยมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถำปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตำม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 

- 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 09:47  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-

140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:00 น. 

หมายเหตุ - 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผใูดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทอง
ถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่าย

ค่าธรรมเนียม และรับใบรับ

แจ้ง 

 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะ

ด าเนินการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะ

ด าเนินการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

จัดท าผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะ

ด าเนินการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

4) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

 

 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะ

ด าเนินการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบกำรแจ้ง

เคลื่อนย้ำย

อำคำร ตำมที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่น

ก ำหนด กรอก

ข้อควำมให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 

หรือ ส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

หน้ำ พร้อม

เจ้ำของที่ดินลง

นำมรับรอง

ส ำเนำ ทุกหน้ำ

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้ำของที่ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

ให้ก่อสร้ำง

อำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มีกำรมอบ

อ ำนำจ ต้องมี

หนังสือมอบ

อ ำนำจติดอำกร

แสตมป์ 30 บำท 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชน ส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน 

หรือหนังสือ

เดินทำงของผู้

มอบและผู้รับ

มอบอ ำนำจ 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจเจ้ำของ

ที่ดิน (กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส ำเนำบัตร

ประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ ำนำจ

เจ้ำของที่ดิน 

(กรณีนิติบุคคล

เป็นเจ้ำของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) หนังสือรับรอง

ของสถำปนิก

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอำคำรมี

ลักษณะ ขนำด

อยู่ในประเภท

วิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

แผนผังบริเวณ 

แบบแปลนและ

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำง พร้อม

ลงลำยมือชื่อ เลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 



 
 

 

 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  25 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 18:37  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการ
หนึ่ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้

อาคาร พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

5 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล  อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

จัดท าผังบริเวณแผนที่

7 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

อาคาร (น.5) 

 

12 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   25 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค ำขออนุญำต

เปลี่ยนกำรใช้

อำคำร (แบบ ข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส ำเนำหรือ

ภำพถ่ำยเอกสำร

แสดงกำรเป็น

เจ้ำของอำคำร 

หรือผู้ครอบครอง

อำคำร 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงควำม

ยินยอมจำกเจ้ำ 

ของอำคำร (กรณีผู้

ครอบครองอำคำร

เป็นผู้ขออนุญำต) 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญำตเปลี่ยน

กำรใช้อำคำร 

(เฉพำะกรณีที่

อำคำรที่ขอ

อนุญำตเปลี่ยน

กำรใช้ได้รับ

ใบรับรองหรือได้รับ

ใบอนุญำตเปลี่ยน

กำรใช้อำคำร

มำแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผังบริเวณ 

แบบแปลน 

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 

รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำง พร้อม

ลงลำยมือชื่อ เลข

ทะเบียนของ

วิศวกร ผู้ออกแบบ 

(เฉพำะกรณีที่กำร

เปลี่ยนแปลงกำร

ใช้อำคำร ท ำให้มี

กำรเปลี่ยนแปลง

น้ ำหนักบรรทุกบน

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พื้นอำคำรมำกขึ้น 

กว่ำที่ได้รับ

อนุญำตไว้เดิม 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

และค ำนวณ พร้อม

ส ำเนำหรือ

ภำพถ่ำย

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอำคำร 

มีลักษณะขนำดอยู่

ในประเภทเป็น

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45  วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 18:41  
11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2/ติดต่อ

ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 



 
 

 

 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน  นับแต่
วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

2) การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

3) การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

7 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จัดท าผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

 

140981-2) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร (น.1) 

 

 

35 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เบอร์

โทรศัพท์053-

140981-2) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ค ำขออนุญำต

เคลื่อนย้ำย

อำคำร (แบบ ข. 

2) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดิน น.ส. 

3 หรือ ส.ค.1 

ขนำดเท่ำ

ต้นฉบับทุกหน้ำ 

พร้อมเจ้ำของ

ที่ดินลงนำม

รับรองส ำเนำทุก

หน้ำ  กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

- 0 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของเจ้ำของที่ดิน

ให้เคลื่อนย้ำย

อำคำรไปไว้ใน

ที่ดิน 

3) กรณีที่มีกำรมอบ

อ ำนำจ ต้องมี

หนังสือมอบ

อ ำนำจติดอำกร

แสตมป์ 30 บำท 

พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชน ส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน 

หรือหนังสือ

เดินทำงของผู้

มอบและผู้รับ

มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อ ำนำจเจ้ำของ

ที่ดิน (กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) ส ำเนำบัตร

ประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียน

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผู้มีอ ำนำจลง

นำมแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อ ำนำจเจ้ำของ

ที่ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเป็น

เจ้ำของที่ดิน) 

6) หนังสือรับรอง

ของสถำปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอำคำรมี

ลักษณะ ขนำด

อยู่ในประเภท

วิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

ส ำเนำ

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

8) แผนผังบริเวณ 

แบบแปลนและ

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำง พร้อม

ลงลำยมือชื่อ เลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

11) หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
        ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
        ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

 อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 18:48  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2/ติดต่อ

ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ – 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ใบอนุญาต   ก่อสร้าง    ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตอง
ยื่นค าขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลว ใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะ
สั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 

พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์053-

140981-2) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอต่ออายุ

ใบอนุญาต 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์053-

140981-2) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ

ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

(น.1) 

 

2 วัน - (เทศบาลต าบลท่า

วังตาล อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์053-

140981-2) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วัน 



 
 

 

 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค ำขอต่อ

อำยุใบอนุญำต

ก่อสร้ำงอำคำร 

ดัดแปลงอำคำร 

รื้อถอนอำคำร 

เคลื่อนย้ำย

อำคำร ดัดแปลง

หรือใช้ที่จอดรถ 

ที่กลับรถและ

ทำงเข้ำออกของ

รถเพื่อกำรยื่น 

(แบบ ข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) ส ำเนำ

ใบอนุญำต

- 0 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก่อสร้ำง 

ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนย้ำย

อำคำร แล้วแต่

กรณี 

3) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยูใ่น

ประเภทวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:07  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้

แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่มี

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีที่มีกำร

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

5) 

หลักฐำนที่แสดง

กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำเอกสำร

สิทธิ์ หรือสัญญำ

เช่ำ หรือสิทธิอื่น

ใด ตำมกฎหมำย

ในกำรใช้

ประโยชน์สถำนที่

ที่ใช้ประกอบ

กิจกำรในแต่ละ

ประเภทกิจกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

2) 

หลักฐำนกำร

อนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำรที่แสดงว่ำ

อำคำรดังกล่ำว

สำมำรถใช้

ประกอบกิจกำร

ตำมที่ขออนุญำต

ได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

3) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้องในแต่

ละประเภท

กิจกำร เช่น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญำตตำม 

พ.ร.บ. โรงงำน 

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อำคำร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. กำร

เดินเรือในน่ำนน้ ำ

ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

ประเภทกิจกำร) 

4) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนเฉพำะ

กิจกำรท่ี

กฎหมำย

ก ำหนดให้มีกำร

ประเมินผล

กระทบ เช่น 

รำยงำนกำร

วิเครำะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รำยงำน

กำรประเมินผล

กระทบต่อ

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สุขภำพ (HIA) 

5) 

ผลกำรตรวจวัด

คุณภำพด้ำน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แต่ละประเภท

กิจกำรท่ีก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลักฐำน

แสดงว่ำผ่ำนกำร

อบรมเรื่อง

สุขำภิบำลอำหำร 

(กรณียื่นขอ

อนุญำตกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกับ

อำหำร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 

บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 
 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ(เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 20/07/2015 23:44  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..
ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
  หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2557) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตกิจการรับท า

การก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ

ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำร หรือ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่ก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่ได้รับ

ใบอนุญำตและมี

กำรด ำเนิน

กิจกำรท่ีถูกต้อง

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตำมหลัก

สุขำภิบำล 

3) 

แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำ

ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำ

หน้ำที่ก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูลผ่ำนกำร

ฝึกอบรมด้ำน

สุขอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย

จำกกำรท ำงำน 

(ตำมหลักเกณฑ์

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

   2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 00:04  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

                 2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
                 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
                     ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ            จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว     ต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
                          ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20   ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ   และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
                  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
                         (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ 
                         (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
                         (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
                         (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัดมูล

ฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

 

3) การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

 กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

4) - 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

 มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัดมูล

ฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) - 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำร หรือ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่ก ำจัดมูล

ฝอยทั่วไปที่ได้รับ

ใบอนุญำตและมี

กำรด ำเนิน

กิจกำรท่ีถูกต้อง

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตำมหลัก

สุขำภิบำล โดยมี

หลักฐำนสัญญำ

ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้

ขนกับผู้ก ำจัดมูล

ฝอย 

3) แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรก ำจัดมูลฝอย

ที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

วุฒิกำรศึกษำ

ของเจ้ำหน้ำที่

ควบคุม ก ำกับ 

ในกำรจัดกำรมูล

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฝอยทั่วไป อย่ำง

น้อย 2 คน          

1) คุณสมบัติ

ส ำเร็จกำรศึกษำ

ไม่ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรีหรือ

เทียบเท่ำใน

สำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์ใน

ด้ำนสำธำรณสุข 

สุขำภิบำล 

อนำมัย

สิ่งแวดล้อม ด้ำน

ใดด้ำนหนึ่ง         

2) คุณสมบัติ

ส ำเร็จกำรศึกษำ

ไม่ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรีหรือ

เทียบเท่ำในสำขำ

วิชกำรวิศวกรรม

ศำสตร์ในด้ำน

สุขำภิบำล 

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม และ

วิศวกรรมเครื่องก

ล ด้ำนใดด้ำน



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน่ึง 

5) เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำ

ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำ

หน้ำที่ก ำจัดมูล

ฝอยทั่วไปผ่ำน

กำรฝึกอบรมด้ำน

สุขอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย

จำกกำรท ำงำน 

(ตำมหลักเกณฑ์

ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

6) ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรก ำจัดมูล

ฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
      ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
    1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

19. หมายเหตุ 
วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 00:09  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 



 
 

 

 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
    (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (แต่ละประเภท

กิจการ) พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ กรณีถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต  กรณีไม่

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะ แนะน าให้

ปรับปรุงแก้ไขด้าน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) )พ.ศ. 2557) 

 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาตแจ้ง

ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่

ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาต)แจ้งให้ผู้ขอ

อนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่มี

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีที่มีกำร

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

5) 

หลักฐำนที่แสดง

กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำเอกสำร

สิทธิ์ หรือสัญญำ

เช่ำ หรือสิทธิอื่น

ใด ตำมกฎหมำย

ในกำรใช้

ประโยชน์สถำนที่

ที่ใช้ประกอบ

กิจกำรในแต่ละ

ประเภทกิจกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

2) 

หลักฐำนกำร

อนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำรที่แสดงว่ำ

อำคำรดังกล่ำว

สำมำรถใช้

ประกอบกิจกำร

ตำมที่ขออนุญำต

ได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

3) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้องในแต่

ละประเภท

กิจกำร เช่น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญำตตำม 

พ.ร.บ. โรงงำน 

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อำคำร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. กำร

เดินเรือในน่ำนน้ ำ

ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

ประเภทกิจกำร) 

4) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนเฉพำะ

กิจกำรท่ี

กฎหมำย

ก ำหนดให้มีกำร

ประเมินผล

กระทบ เช่น 

รำยงำนกำร

วิเครำะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รำยงำน

กำรประเมินผล

กระทบต่อ

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สุขภำพ (HIA) 

5) 

ผลกำรตรวจวัด

คุณภำพด้ำน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แต่ละประเภท

กิจกำรท่ีก ำหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลักฐำน

แสดงว่ำผ่ำนกำร

อบรมเรื่อง

สุขำภิบำลอำหำร 

(กรณียื่นขอ

อนุญำตกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกับ

อำหำร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)   

 

 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 00:13  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 
    (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัดมูล

ฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอ

อนุญาตไม่แก้ไข

ค าขอหรือไม่ส่ง

เอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ

แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ

อนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำร หรือ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่ก ำจัดมูล

ฝอยทั่วไปที่ได้รับ

ใบอนุญำตและมี

กำรด ำเนิน

กิจกำรท่ีถูกต้อง

ตำมหลัก

สุขำภิบำล โดยมี

หลักฐำนสัญญำ

ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้

ขนกับผู้ก ำจัดมูล

ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

3) 
แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรก ำจัดมูลฝอย

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำ

ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำ

หน้ำทีก่ ำจัดมูล

ฝอยทั่วไปผ่ำน

กำรฝึกอบรมด้ำน

สุขอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย

จำกกำรท ำงำน 

(ตำมหลักเกณฑ์

ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรก ำจัดมูล

ฝอยทั่วไป 

6) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

วุฒิกำรศึกษำ

ของเจ้ำหน้ำที่

ควบคุม ก ำกับ 

ในกำรจัดกำรมูล

ฝอยทั่วไป อย่ำง

น้อย 2 คน          

1. คุณสมบัติ

ส ำเร็จกำรศึกษำ

ไม่ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรีหรือ

เทียบเท่ำใน

สำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์ใน

ด้ำนสำธำรณสุข 

สุขำภิบำล 

อนำมัย

สิ่งแวดล้อม ด้ำน

ใดด้ำนหนึ่ง         

2. คุณสมบัติ

ส ำเร็จกำรศึกษำ

ไม่ต่ ำกว่ำ

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปริญญำตรีหรือ

เทียบเท่ำในสำขำ

วิชกำรวิศวกรรม

ศำสตร์ในด้ำน

สุขำภิบำล 

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม และ

วิศวกรรมเครื่องก

ล ด้ำนใดด้ำน

หน่ึง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 00:34  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

2. หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะกรณีถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

 กรณไีม่ถูกต้องตาม

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) )พ.ศ. 2557) 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออกใบ 

อนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

 1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาตแจ้ง

ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2.ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาต

ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

 

 

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ

อนุญาตมาช าระค่าธรรม 

เนียมตามอัตราและระยะ 

เวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 



 
 

 

 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที่สังเขป

แสดงที่ต้ัง

จ ำหน่ำยอำหำร 

(กรณีเร่ขำยไม่

ต้องมีแผนที่) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญำต และ

ผู้จ ำหน่ำยอำหำร 

หรือเอกสำร

หลักฐำนที่แสดง

ว่ำผ่ำนกำรอบรม

หลักสูตร

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สุขำภิบำลอำหำร 

(กรณีจ ำหน่ำย

สินค้ำประเภท

อำหำร) 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี  
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย  ฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ (เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499           
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

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

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  



 
 

 

 
 

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 01:00  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 

(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น)/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ จังหวัดอ่ืน ติดต่อ 

(1) ส านักงานเทศบาล  

โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล  

(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.  

(3) เมืองพัทยา  

โทรศัพท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรือ



 
 

 

 
 

อบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็
ได้ 
  3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
  หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า

ขอ 

 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวของผู้

เปน็หุ้นส่วนทุกคน 

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้เป็น

หุ้นส่วนทุกคน 

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค ำขอจดทะเบียน

พำณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือหรือ

สัญญำจัดต้ังห้ำง

หุ้นส่วนสำมัญ

หรือคณะบุคคล

- 1 0 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือกิจกำรร่วม

ค้ำ 

3) 

หนังสือให้ควำม

ยินยอมให้ใช้

สถำนที่ต้ังส ำนัก 

งำนแห่งใหญ่ 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนที่แสดงให้

เห็นว่ำผู้ให้ควำม

ยินยอมเป็นเจ้ำ

บ้ำนหรือผู้ขอ

เลขที่บ้ำน หรือ

ส ำเนำสัญญำเช่ำ

โดยมีผู้ให้ควำม

ยินยอมเป็นผู้เช่ำ 

หรือเอกสำรสิทธิ์

อย่ำงอื่นที่ผู้เป็น

เจ้ำของกรรม 

สิทธิ์เป็นผู้ให้

ควำมยินยอม 

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

 

 

- 0 1 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

แผนที่แสดงที่ต้ัง

ส ำนักงำนแห่ง

ใหญ่และสถำนที่

ส ำคัญบริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสังเขป พร้อม

ลงนำมรับรอง

เอกสำร 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ ติดอำกร

แสตมป์ 10 บำท 

(ถ้ำมี) 

- 1 0 ฉบับ - 

7) 

ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(ถ้ำมี) พร้อมลง

นำมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

8) 

ส ำเนำหนังสือ

อนุญำต หรือ 

หนังสือรับรองให้

เป็นผู้จ ำหน่ำย

หรือให้เช่ำสินค้ำ

ดังกล่ำวจำก

เจ้ำของลิขสิทธิ์

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพำณิชย

กิจกำรขำย หรือ

ให้เช่ำ แผ่นซีดี  

แถบบันทึก วีดิ

ทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  

ดีวีดี หรือแผ่นวีดี



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของสินค้ำที่ขำย

หรือให้เช่ำ หรือ 

ส ำเนำใบเสร็จ 

รับเงินตำม

ประมวลรัษฎำกร 

หรือหลักฐำนกำร

ซื้อขำยจำกต่ำง 

ประเทศ พร้อม

ลงนำมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

ทัศน์ระบบดิจิทัล

เฉพำะที่เกี่ยวกับ

กำรบันเทิง) 

9) 

หนังสือชี้แจง

ข้อเท็จจริงของ

แหล่งที่มำของ

เงินทุนและ

หลักฐำนแสดง

จ ำนวนเงินทุน 

หรือ อำจมำพบ

เจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำ

บันทึกถ้อยค ำ

เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

แหล่งที่มำของ

เงินทุนพร้อม

แสดงหลักฐำน

แสดงจ ำนวน

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพำณิชย

กิจกำรค้ำอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซึ่งประดับด้วยอัญ

มณี) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เงินทุนก็ได้ 

10) 

หลักฐำนหรือ

หนังสือชี้แจงกำร

ประกอบอำชีพ

หุ้นส่วนจ ำพวก

ไม่จ ำกัดควำมรับ

ผิด หรือกรรมกำร

ผู้มีอ ำนำจของ

ห้ำงหุ้นส่วนหรือ

บริษัท แล้วแต่

กรณี 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพำณิชย

กิจกำรค้ำอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซึ่งประดับด้วยอัญ

มณี) 

11) 

หนังสือรับรอง

รำยกำรจด

ทะเบียนของห้ำง

หุ้นส่วนจด

ทะเบียน (ห้ำง

หุ้นส่วนสำมัญ

นิติบุคคล ห้ำง

หุ้นส่วนจ ำกัด 

บริษัทจ ำกัด หรือ

บริษัทมหำชน

จ ำกัด แล้วแต่

กรณี) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีเป็น

กิจกำรร่วมค้ำ) 

 
 
 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ (0-2547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
           - 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

2) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 08:42  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรบัใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทนัที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอ

อนุญาตไม่แก้ไข

ค าขอหรือไม่ส่ง

เอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

)พ.ศ. 2557) 

 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาต)แจ้งให้ผู้ขอ

อนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำร หรือ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (    เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่ก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่ได้รับ

ใบอนุญำตและมี

กำรด ำเนิน

กิจกำรท่ีถูกต้อง

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตำมหลัก

สุขำภิบำล 

3) 

แผนกำรด ำเนิน 

งำนในกำรก ำจัด

สิ่งปฏิกูลที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำนก ำลัง 

คน งบประมำณ 

วัสดุอุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำ

ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำ

หน้ำที่ก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูลผ่ำนกำร

ฝึกอบรมด้ำน

สุขอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย

จำกกำรท ำงำน 

(ตำมหลักเกณฑ์

ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

5) ใบรับรองแพทย์ - 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ (เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

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

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  



 
 

 

 
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 08:52  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 

(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น)/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ กองคลัง เทศบาลต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-

140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่น
ค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
  2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นย่ืนจดทะเบียนแทนก็
ได้ 
  3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียน 
  4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
  หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า

ขอ 

 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวของผู้

ประกอบพำณิชย

กิจ พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนของผู้

ประกอบพำณิชย

กิจ พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค ำขอจดทะเบียน

พำณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบับ) 

หนังสือให้ควำม

ยินยอมให้ใช้

สถำนที่ต้ัง

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ

พำณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้ำบ้ำน ) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส ำนักงำนแห่ง

ใหญ่ โดยให้

เจ้ำของร้ำนหรือ

เจ้ำของ

กรรมสิทธิ์ลงนำม 

และให้มีพยำนลง

ชื่อรับรองอย่ำง

น้อย 1 คน 

3) 

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนที่แสดงให้

เห็นว่ำผู้ให้ควำม

ยินยอมเป็นเจ้ำ

บ้ำนหรือส ำเนำ

สัญญำเช่ำโดยมี

ผู้ให้ควำม

ยินยอมเป็นผู้เช่ำ 

หรือเอกสำรสิทธิ์

อย่ำงอื่นที่ผู้เป็น

เจ้ำของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผู้ให้ควำม

ยินยอม พร้อมลง

นำมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ

พำณิชยกิจมิได้

เป็นเจ้ำบ้ำน) 

4) แผนที่แสดง - 1 0 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถำนที่ซึ่งใช้

ประกอบพำณิชย

กิจและสถำนที่

ส ำคัญบริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสังเขป พร้อม

ลงนำมรับรอง

เอกสำร 

5) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (ถ้ำม)ี 

พร้อมปิดอำกร

แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(ถ้ำมี) พร้อมลง

นำมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

ใบทะเบียน

พำณิชย์ (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

 
 
 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

    - 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

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

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 



 
 

 

 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 08:53  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 

(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น)/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ กองคลัง เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-

140981-2 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น 
ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วน
บริษัท ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับต้ังแต่วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
  2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย 
สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณ
บัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
  3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่น
แทนก็ได้ 
  4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
  5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
  หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า

ขอ 

 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวของผู้

ประกอบพำณิชย

กิจหรือทำยำทที่

ยื่นค ำขอแทน 

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค ำขอจดทะเบียน

พำณิชย์ (แบบ 

ทพ.) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบทะเบียน

พำณิชย์ (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส ำเนำใบมรณ

บัตรของผู้

ประกอบพำณิชย

กิจ (กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทำยำทที่ยื่นค ำ

ขอเป็นผู้ลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

4) 

ส ำเนำหลักฐำน

แสดงควำมเป็น

ทำยำทของผู้ลง

ชื่อแทนผู้

ประกอบพำณิชย

กิจซึ่งถึงแก่กรรม 

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (ถ้ำม)ี 

พร้อมปิดอำกร

แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(ถ้ำมี) พร้อมลง

นำมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ (เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ (02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 09:29  
11. ชอ่งทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดต้ังอยู่ใน

เขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น  (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบในการให้บริการในเขต

ท้องถิ่นนั้น) 

    /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

- ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค า
ขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/
ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 
    (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับ
การขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บ และ

ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2.  หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

 กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) )พ.ศ. 2557) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับท าการ

เก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 
- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาต)แจ้งให้ผู้ขอ

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำร (ในกรณี

ที่มีสถำนีขนถ่ำย) 

หรือใบอนุญำต

ตำมกฎหมำยอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรเก็บขนมูล

ฝอยที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

- 0 1 ฉบับ ( เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

3) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงำน

ประจ ำ

ยำนพำหนะผ่ำน

กำรฝึกอบรมด้ำน

กำรจัดกำรมูล

ฝอยทั่วไป (ตำม

หลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรเก็บขนมูล

ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของถิ่น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
     - 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอ่ืนตาม

มาตรา 34 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วัน  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 09:49  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร  053-140981-

2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 



 
 

 

 
 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทาง
เขาออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
    ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมี
การโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง 

พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ที่จอดรถ ที่

กลับรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพื่อการอ่ืน) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ที่จอดรถ ที่

กลับรถ และ

ทางเข้า-ออกของ



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รถ เพื่อการอ่ืน) 

 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

จัดท าผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ที่จอดรถ ที่

กลับรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพื่อการอ่ืน) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(น.1) 

 

 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ที่จอดรถ ที่

กลับรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพื่อการอ่ืน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วัน 



 
 

 

 
 

 
14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ 

) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค ำขออนุญำต

ดัดแปลง หรือใช้

ที่จอดรถ ที่กลับ

รถ และ

ทำงเข้ำออกของ

รถ เพื่อกำรอ่ืน 

(แบบ ข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดิน น.ส. 

3 หรือ ส.ค.1 

ขนำดเท่ำ

ต้นฉบับทุกหน้ำ

พร้อมเจ้ำของ

- 0 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ดินลงนำม

รับรองส ำเนำทุก

หน้ำ 

3) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

ท่ีให้ใช้เป็นที่จอด

รถ (กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจเจ้ำของ

ที่ดิน (กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนและ

ทะเบียนบ้ำนของ

ผู้มีอ ำนำจลง

นำมแทน    นิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อ ำนำจเจ้ำของ

ที่ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเป็น

เจ้ำของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

ผู้ออกแบบ            

และค ำนวณ 

(กรณีเป็นสิ่งที่

สร้ำงขึ้นเป็น

อำคำรเพื่อใช้เป็น

ที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุมของ

ผู้ออกแบบ 

สถำปัตยกรรม 

(กรณีที่เป็นสิ่งที่

สร้ำงขึ้นเป็น

อำคำรเพื่อใช้เป็น

ที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

9) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

ของผู้ควบคุมงำน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ใน

ประเภทวิชำชีพ

สถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

10) 

แผนผังบริเวณ 

แบบแปลน และ

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) 

รำยกำรค ำนวณ

โครงสร้ำง พร้อม

ลงลำยมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบ (กรณี

ที่เป็นสิ่งที่สร้ำง

ขึ้นเป็นอำคำร

เพื่อใช้เป็นที่จอด

รถ) 

12) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำต

ก่อสร้ำงอำคำร 

หรือดัดแปลง

อำคำร หรือ

เคลื่อนย้ำย

อำคำร หรือ

เปลี่ยนกำรใช้

อำคำร 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู ่ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:19  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

เบอร์โทรศัพทื 053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเหิดให้บริการ) 

 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 
    (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
    (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับ
การขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บ และ

ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงาน

งานที่รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2.หากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 

 มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บ และ

ขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตทราบ พร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต)แจ้งให้ผู้ขอ

อนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำร (ในกรณี

ที่มีสถำนีขนถ่ำย) 

หรือใบอนุญำต

ตำมกฎหมำยอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่รับก ำจัด

มลูฝอยทั่วไปที่

ได้รับใบอนุญำต

และมีกำรด ำเนิน

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจกำรท่ีถูกต้อง

ตำมหลัก

สุขำภิบำล โดยมี

หลักฐำนสัญญำ

ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้

ขนกับผู้ก ำจัดมูล

ฝอย 

3) 

แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรเก็บขนมูล

ฝอยที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงำน

ประจ ำยำน 

พำหนะผ่ำนกำร

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฝึกอบรมด้ำนกำร

จัดกำรมูลฝอย

ทั่วไป (ตำม

หลักเกณฑ์ท่ี

ท้องถิ่นก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรเก็บขนมูล

ฝอย 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาท

ต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ( (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))   
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ (เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 



 
 

 

 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:20  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-140981-2/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อ
ป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐาน

ที่ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที  กรณีไม่

ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่

แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ 

หากไม่สามารถด าเนินการ

ได้ในขณะนั้น ให้จัดท า

บันทึกความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน

สุขลักษณะ  กรณีถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ

แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาตแจ้ง

ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับท าการเก็บ และขนสิ่ง

ปฏิกูลแก่   ผู้ขออนุญาต

ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาต)แจ้งให้ผู้    

ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที่ 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่รับก ำจัด

สิ่งปฏิกูลที่ได้รับ

ใบอนุญำตและมี

กำรด ำเนิน

กิจกำรท่ีถูกต้อง

ตำมหลัก

สุขำภิบำล โดยมี

หลักฐำนสัญญำ

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้

ขนกับผู้ก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

3) 

แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงำน

ประจ ำ

ยำนพำหนะผ่ำน

กำรฝึกอบรมด้ำน

กำรจัดกำร     สิ่ง

ปฏิกูล (ตำม

หลักเกณฑ์ที่

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท้องถิ่นก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ (เทศบาลต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:28  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์053-140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อ
ป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดท้องถิ่น) 
  (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐาน

ที่ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เจาหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนินการ หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน

สุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) )พ.ศ. 2557) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการ

อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

   4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกูล แก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น     

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมส าเนาแจ้ง

ส านัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 
- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการ ส่วน



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 

 

งาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำ

ใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (    เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนแสดง

สถำนที่รับก ำจัด

สิ่งปฏิกูลที่ได้รับ

ใบอนุญำตและมี

กำรด ำเนิน

กิจกำรท่ีถูกต้อง

ตำมหลัก

สุขำภิบำล โดยมี

หลักฐำนสัญญำ

ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้

ขนกับผู้ก ำจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

3) 

แผนกำร

ด ำเนินงำนใน

กำรเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลที่แสดง

รำยละเอียด

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน ควำม

พร้อมด้ำน

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก ำลังคน 

งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และ

วิธีกำรบริหำร

จัดกำร 

4) 

เอกสำรแสดงให้

เห็นว่ำผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงำน

ประจ ำ

ยำนพำหนะผ่ำน

กำรฝึกอบรมด้ำน

กำรจัดกำร  สิ่ง

ปฏิกูล (ตำม

หลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสำร

แสดงกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

ของผู้ปฏิบัติงำน

ในกำรเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอ่ืนๆ 

ตำมที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)   
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ (เทศบาลต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์053-140981-2) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  15 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:38  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-

140981-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
 
 



 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา 39 
ทวิ ไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น
ก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจง 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใช อาคารนั้นตามที่ได รับใบอนุญาต หรือที่ได แจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจ้ง และเสีย

ค่าธรรมเนียม 

 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง 

หรือเคลื่อนย้าย

อาคารตามมาตรา 

32) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 

 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง 

หรือเคลื่อนย้าย

อาคารตามมาตรา 

32) 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

และพิจารณาออกใบรับรอง 

อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบ น.1 

 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง 

หรือเคลื่อนย้าย

อาคารตามมาตรา 

32) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ

ใบรับรองกำร

ก่อสร้ำงอำคำร 

ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้ำย

อำคำร (แบบ ข.

๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ใบอนุญำต

ก่อสร้ำงอำคำร

เดิมที่ได้รับ

อนุญำต หรือใบ

รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง

ควำมยินยอม

จำกเจ้ำของ

อำคำร (กรณีผู้

ครอบครอง

อำคำรเป็นผู้ขอ

อนุญำต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญำต

เปลี่ยนกำรใช้

อำคำร (เฉพำะ

กรณีที่อำคำรที่

- 1 0 ชุด - 



 
 

 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขออนุญำต

เปลี่ยนกำรใช้

ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับ

ใบอนุญำต

เปลี่ยนกำรใช้

อำคำรมำแล้ว) 

5) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ควบคุมงำน

รับรองว่ำได้

ควบคุมงำน

เป็นไปโดย

ถูกต้องตำมที่

ได้รับใบอนุญำต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

 

 



 
 

 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท. 

อนุมัติโดย 
 

)นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว( 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังตาล 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 


