
 

 

คูมือประชาชน 

องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว  

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภ ู



คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ วิธีการ  

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

โดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกำหนดของทองถ่ิน ณ 

กลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ  

 (1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  

 (2 หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

และดานคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอบัญญัติทองถ่ิน  

 (3 ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 หมายเหตุ: 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรีย

บรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารครบถวน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการ
บริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภ ู  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำก
ารกำจัดปฏิกูล พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 
(หมายเหตุ: (ยื่นคำขอไดท่ี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
จังหวัดหนองบัวลำภู  
))  

15 นาที จุดรับคำขอ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐา
นยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคำขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวน 
ตามท่ีกำหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนค
ำขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย 
และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )  

1 ชั่วโมง จุดรับคำขอ 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
แนะนำใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
 

20 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 ))))  

4) การพิจารณา 
การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไมอนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   
ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทอ
งถ่ินกำหนด หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
        
แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัด    
สิ่งปฏิกูลแกผูขออนุญาตทราบ   พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน 
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใ
น 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และแจงใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 
วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุ
ก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจงก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง )  

8 วัน จุดรับคำขอ 
 

5) - 
ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต  
    
ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ทองถ่ินกำหนด 
พรอมรับใบอนุญาต  
 

1 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชำระตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจำนวนเงินท่ีคางชำระ )  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถามี เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงพาณิชย 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป ฉบับจริง 
1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

6) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
) 

7) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีกำจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไดรับใบอนุญาต
และมีการดำเนินกิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

8) 
 

แผนการดำเนนิงานในการกำจัดส่ิงปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอ
นการดำเนินงาน ความพรอมดานกำลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

9) 
 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานท่ีทำหนาท่ีกำจัดส่ิงปฏิกูลผานก
ารฝกอบรมดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน 
(ตามหลักเกณฑท่ีทองถิ่นกำหนด  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

10) 
 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจำปของผูป
ฏิบัติงานในการกำจัดส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆตามท่ีทองถิ่นกำหนดในขอบัญญัติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล 

ฉบับละไมเกิน 7,500 บาทตอป 
  
 
(หมายเหต:ุ ((ระบุตามขอบัญญัติทองถ่ิน )  

 คาธรรมเนียม 7,500 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 



 

หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา 
 
1. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และใหแจงตอผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 1. 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 

 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

โดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอบัญญัติทองถ่ิน ณ  

ผูรับผิดชอบ  : งานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด

หนองบัวลำภู  

 

2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  

 

 (1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดำเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

 

 (2 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  

 

 (3 หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป 

ดานผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจำยานพาหนะ ดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอบัญญัติทองถ่ิน  

 

 (4 ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออ กใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 หมายเหตุ: 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรีย

บรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารครบถวน 

  

 

 

 



 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบล
หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร - 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท
ำการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 
(หมายเหต:ุ 
(ยื่นคำขออนุญาตไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสถานประ
กอบการตั้งอยู )  

15 นาที จุดรับคำขอ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐา
นยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคำขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวน 
ตามท่ีกำหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนค
ำขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย 
และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )  

1 ชั่วโมง จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
แนะนำใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 )  

20 วัน จุดรับคำขอ 
 

4) การพิจารณา 
การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุ
ญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด 
หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
        
แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ 
และขนมูลฝอยท่ัวไปแกผูขออนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน 
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใ
น 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วัน 
และแจงใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 
วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุ
ก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจงก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง )  

8 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
5) - 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต  
    
ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ทองถ่ินกำหนด 
พรอมรับใบอนุญาต  
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชำระตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจำนวนเงินท่ีคางชำระ )  

1 วัน จุดรับคำขอ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถามี เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงพาณิชย 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป ฉบับจริง 
1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีไมไดมายื่นคำขอดวยตัวเอง 
ใหยื่นพรอมแสดงบัตรประชาชนผูไดรับมอบอำนาจ  

- 

5) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(ในกรณีท่ีมีสถานีขนถาย  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 

กระทรวงมหาดไทย 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

6) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

7) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกำจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีไดรับใบอ
นุญาตและมีการดำเนินกิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
โดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกำจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

8) 
 

แผนการดำเนนิงานในการเกบ็ขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอ
นการดำเนินงาน ความพรอมดานกำลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

9) 
 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจำยานพาหนะผา
นการฝกอบรมดานการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  
(ตามหลักเกณฑท่ีทองถิ่นกำหนด  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจำปของผูป
ฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

11) 
 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีทองถิ่นกำหนดในขอบัญญัติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

ฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามขอบัญญัติทองถ่ิน )  

 คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา 
  1.ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และใหแจงตอผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
  2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 1. ใหแจงเปนหนังสือให 
ผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีใหบริการ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ 

(ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น 

ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอบัญญัติทองถ่ิน ณ 

กลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ  

 2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  

 (1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  

 

 (2 แนบสำเนาใ บอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

 

 (3 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  

 

 (4 ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 หมายเหตุ: 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรีย

บรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารครบถวน 

  

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขต
ทองถ่ินใดใหยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น  
(ระบุกลุม/กอง/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถ่ินนั้น 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  



 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป
นอันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทของกิจการ 
พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 
(หมายเหต:ุ 
(ยื่นคำขอไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสถานประกอบการ
ตั้งอยู )  

15 ชั่วโมง จุดรับคำขอ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐา
นยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 
 
 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคำขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวน 
ตามท่ีกำหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนค
ำขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย 
และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )  

1 ชั่วโมง จุดรับคำขอ 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

20 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
แนะนำใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 )  

4) การพิจารณา 
การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   
ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทอ
งถ่ินกำหนด หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
        
แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ แกผูขออนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน 
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใ
น 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และแจงใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 
วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุ
ก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจงก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง )  

8 วัน จุดรับคำขอ 
 

5) - 
ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต  
    
ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ทองถ่ินกำหนดพรอมรับใบอนุญาต  

1 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชำระตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจำนวนเงินท่ีคางชำระ )  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถามี เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงพาณิชย 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป ฉบับจริง 
1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีไมไดมายื่นคำขอดวยตัวเอง 
ใหยื่นพรอมแสดงบัตรประชาชนผูไดรับมอบอำนาจ  

- 

5) 
 

แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขท่ีผูขออนุญาตจะตองดำเนินการ 
กอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
ตามเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารตามท่ีกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข 
ท่ีผูขออนุญาตจะตองดำเนินการกอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
พ.ศ. 2561 (กรณีเปนประเภทกิจการตามท่ีประกาศกระทรวงฯ 
กำหนด  

6) 
 

แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวของ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยหลักเกณฑในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข
อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารตามท่ีกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข 
ท่ีผูขออนุญาตจะตองดำเนินการกอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
พ.ศ. 2561 (กรณีเปนประเภทกิจการตามท่ีประกาศกระทรวงฯ 
กำหนด  
) 

- 

7) 
 

สำเนาเอกสารสิทธิ์ หรอืสัญญาเชา หรือสิทธิอ่ืนใด 
ตามกฎหมายในการใชประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการในแตล
ะประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

8) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีแสดงวา
อาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

กระทรวงมหาดไทย 

9) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของในแตละประเภทกิจกา
ร เชน ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 2546 เปนตน 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
) 

10) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกำหนดใหมีการประเ
มินผลกระทบ เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

11) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 
(ในแตละประเภทกิจการท่ีกำหนด  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

12) 
 

แผนผังพ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

13) 
 

แผนภูมิการผลิต 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

14) แผนการปองกันมลพิษ - 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

15) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

16) 
 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆตามท่ีทองถิ่นกำหนดในขอบัญญัติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภ

า พ  ฉ บ ั บ ล ะ ไ ม  เ ก ิ น  1 5 , 0 0 0  บ า ท ต  อ ป
 ( ค ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ข น า ด ข อ ง ก ิ จ ก า ร  
(ระบุตามขอบัญญัติทองถิ่น  
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 15,000 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center  
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา 
 
1. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และใหแจงตอผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 1. 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานโยธา องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการยื่นค ำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

    ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร 

และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใ

บอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานโยธา องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
  
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วันทำการ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร )  

1 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุ
ญาต 
(หมายเหต:ุ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร )  

2 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 

3) การพิจารณา 7 วันทำการ จุดรับคำขอ 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิ
นตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจั
ดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร )  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาอ
อกใบอนุญาต (แบบ อ.1 
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ น.1  
(หมายเหต:ุ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร )  

35 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา  

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3) 
 

แบบคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต  

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแ
บบข้ันตอน วิธีการ 
และส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนในการรื้อถอนอาคาร 
(กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด 
อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต  

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา 
พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหนา 
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาขอ
งท่ีดินใหรื้อถอนอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต ) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ 
หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย 
พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย 
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต  

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต  

- 

8) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอ
บอำนาจเจาของท่ีดิน (กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต  

- 

9) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจบัตรประชาชนแ
ละสำเนาทะเบียนของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำน
าจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต  

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน  

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูป
ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน  

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ท่ีมีลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู 
ของสถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528  
ฉบับจริง 5 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ  

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานนิติการ องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          

โทรศัพท 042 – 312725  โทรสาร 042 - 312725 
(หมายเหต:ุ -)   

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด )  



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center  
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทอ่ืนๆ ตามมาตรา 32  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานโยธา องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู   

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

 

อาคารประเภทควบคุมการใชซ่ึงไมเขาขายเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ดังตอไปนี้ 

 

  1. อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 

 

  2. อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอ่ืน 

ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช พ.ศ. 2552 เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง 

ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว 

ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง 

หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นกอนการใชอาคาร ซ่ึงหนวยงานทองถ่ินจะทำการตรวจสอบและออกใบรับรองภายใน 10 

วันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานโยธา องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 10 วันทำการ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นคำขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบข.6 พรอมเอกสาร  

1 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจอาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ 
และออกใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6  
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 

4) การพิจารณา 
แจงผูขอรับใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคาร รับใบรบัรองพรอมชำระคาธรรมเนียม 
 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วันทำการ จุดรับคำขอ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา  

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3) 
 

แบบคำขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลง 
หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ ข.6  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคล่ือนยายอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต  

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ 
(เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปลี่ยนการใชไดรับใบรับรอง 
หรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว  

- 

7) 
 

หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไป 
โดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานนิติการ องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          

โทรศัพท 042 – 312725  โทรสาร 042 - 312725 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด )  

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center  
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู   

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 

 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

(ตามเขตประกาศควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดด

วยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาห นาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอบัญญัติทองถ่ิน ณ 

กลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ  

 2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  

 (1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบ ถวน 

 

 (2 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอบัญญัติทองถ่ิน  

 

 (3 ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 (4 พ้ืนท่ีท่ีจะใชประกอบกิจการจะ ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี หรืออยูในเขตผอนผัน เชน 

กรณีขายของริมถนนจะตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวง หรือเจาหนาท่ีจราจร เปนตน 

 

 หมายเหตุ: 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรีย

บรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารครบถวน 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบล
หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภ ู 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  



  
สถานท่ีใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขต
ทองถ่ินใดใหยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น  
(ระบุกลุม/กอง/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถ่ินนั้น 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 - 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 
(หมายเหต:ุ 
(ยื่นคำขออนุญาตไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสถานประ
กอบการตั้งอยู )  

15 นาที จุดรับคำขอ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐา
นยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคำขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิ
มเติมใหครบถวน 
ตามท่ีกำหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนค
ำขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย 
และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )  

1 ชั่วโมง จุดรับคำขอ 
 

3) การพิจารณา 20 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
 
 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
แนะนำใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 )  

4) การพิจารณา 
การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุ
ญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด 
หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
        
แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจก
ารรับทำการเก็บ 
และขนสิ่งปฏิกูลแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน 
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใ
น 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และแจงใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 
วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุ
ก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจงก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง )  

8 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
5) - 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต  
    
ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ทองถ่ินกำหนดพรอมรับใบอนุญาต  
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชำระตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจำนวนเงินท่ีคางชำระ )  

1 วัน จุดรับคำขอ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถามี เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงพาณิชย 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป ฉบับจริง 
1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีไมไดมายื่นคำขอดวยตัวเอง 
ใหยื่นพรอมแสดงบัตรประชาชนผูไดรับมอบอำนาจ  

- 

5) 
 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนายอาหาร 
(กรณีจำหนายสินคาประเภทอาหาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

6) 
 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีจำหนายสินคาประเภทอาหาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

7) 
 

บัตรประจำตัวผูสัมผัสอาหาร (กรณีจำหนายสินคาประเภทอาหาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

8) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจำหนายสินคา (กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

9) 
 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆตามท่ีทองถิ่นกำหนดในขอบัญญัติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) กรณีจำหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ 

ฉบับละไมเกิน 750 บาทตอป 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามขอบัญญัติทองถ่ิน )  

 คาธรรมเนียม 750 บาท 
  
 

2) กรณีจำหนายโดยลักษณะการเรขาย ฉบับละไมเกิน 100 บาทตอป  คาธรรมเนียม 100 บาท 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอบัญญัติทองถ่ิน )    

 
 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา 
1. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และใหแจงตอผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 1. 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 
 



คูมือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานสะสมอาหาร พ้ืนท่ีไมเกิน 

200 ตารางเมตร  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู    

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 

 ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 

ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ท้ังนี้ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง สามารถดำเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคำขอ 

โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการแจงตามขอบัญญัติทองถ่ิน ณ กลุม/กอง/ฝาย 

ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ  

 

  2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  

 (1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  

 

 (2 ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 หมายเหตุ: 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรีย

บรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหาร
สวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขต
ทองถ่ินใดใหยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  



(ระบุกลุม/กอง/ฝาย 
ท่ีรับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถ่ินนั้น 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคำขอแจงจัดตั้งสถานท่ีจำหน
ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนท่ีไมเกิน 200 
ตารางเมตร พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 
(หมายเหต:ุ 
(ยื่นคำขอไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสถานประกอบการ
ตั้งอยู )  

15 นาที จุดรับคำขอ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
    - กรณีการแจงไมถูกตอง/ไมครบถวน 
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคำขอเพ่ือดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐา
นยื่นเพ่ิมเติมภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูแจงไมแกไขหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 7 
วันทำการนับแตวันท่ีไดรับการแจงท่ีกำหนดในแบบบันทึกควา
มบกพรอง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอัน
สิ้นสุด )  

1 ชั่วโมง จุดรับคำขอ 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีออกหนังสือรับรองการแจง 
หรือออกคำสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นสุด 
     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจง 
         มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบ 
เพ่ือมารับหนังสือรับรองการแจง 
 

5 วัน จุดรับคำขอ 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
     2. กรณีการแจงเปนอันสิ้นสุด 
         ออกคำสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นสุดแกผูแจงทราบ 
พรอมแจงสิทธิการอุทธรณ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) - 
ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งออกหนังสือรับรองการแจง  
    
ผูยื่นคำขอหนังสือรับรองการแจงมาชำระคาธรรมเนียมตามอัต
ราและระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด 
(สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนท่ีไมเกิน 
200 ตารางเมตร พรอมรับหนังสือรับรองการแจง  
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชำระตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจำนวนเงินท่ีคางชำระ )  

1 วัน จุดรับคำขอ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถามี เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ  

กระทรวงมหาดไทย 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป ฉบับจริง 
1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีไมไดมายื่นคำขอดวยตัวเอง 
ใหยื่นพรอมแสดงบัตรประชาชนผูไดรับมอบอำนาจ  

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

6) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ 
- 
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปนเ
อกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนายอาหาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

8) 
 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

- 

9) 
 

บัตรประจำตัวผูสัมผัสอาหาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม) 

- 

10) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆตามท่ีทองถิ่นกำหนดในขอบัญญัติ - 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ินใหเปน
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) อัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับการแจงจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหาร

แ ล ะ ส ถ า น ท ี ่ ส ะ ส ม อ า ห า ร 
พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 1,500 บาทตอป  
(หมายเหต:ุ (ระบุตามขอบัญญัติทองถ่ิน )  

 คาธรรมเนียม 1,500 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center  
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 



หมายเหตุ  การแจงผลการพิจารณา 

 

1. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 

นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 

และใหแจงตอผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 1. 

ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. 

ทราบทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การสมัครเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานบุคลากร องคการบริหารสวนตำบลหนองบวั อำเภอเมืองหนองบัวหนองบัวลำภ ู                

จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 การฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถ่ิน (ก.ฌ. จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกก.ฌ. 

ทำการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ 

 คุณสมบัติของสมาชิก ก.ฌ.คือ 

 - ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 - ลูกจางประจำของกองทุน/พนักงานสหกรณออมทรัพยและหนวยงานตางๆ 

ท่ีอยูภายใตการควบคุมหรือกำกับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 - เจาหนาท่ีของสำนักงาน ก.ฌ. 

 - ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีปรึกษา และเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน 

 - ขาราชการ/พนักงาน/หรือลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ผูสมัครเปนสมาชิกอายุตั้งแต 18 ป แตไมเกิน 60 ป บริบูรณ 

 - กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน 

และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน

รวมกัน พรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม 

หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ผูรับคำขอจะดำเนินการคำคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 -

พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอหรือ

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 -

ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มสับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็

นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 

 

    หมายเหตุ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 5 วันทำการ นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

ชองทางการใหบริการ 

 



 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทอง
ถ่ิน (สำนักงาน ก.ฌ. สำนักบริหารการคลังทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/โทรสาร 0-2241-
8036/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานบุคลากร องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 28 วันทำการ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีกำ
หนดและคาธรรมเนียมการสมัครเพ่ือใหเจาหนาท่ีของหนวยงา
นตนสังกัดของผูประสงคจะสมัครสมาชิก ก.ฌ. 
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชั่วโมง - 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัดของผูประสงคจะสมัครสมาชิ
ก ก.ฌ. 
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของพรอมคาธรรมเนียม 
จัดสงใหกับสำนักงาน ก.ฌ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหต:ุ (นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง )  

5 วันทำการ - 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีของสำนักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
และเสนอนายทะเบียนผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ 
ก.ฌ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหต:ุ (นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง )  

23 วันทำการ กรมสงเสริมการปกครอ
งทองถ่ิน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 
 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคล
ากรทองถิ่น (ก.ฌ.1  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชำระเงินสงเคราะหสำนักงานกา
รฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (โดยผูสมัครรับรองสำเนาถูกตอง  

- 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบานของผูประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (โดยผูสมัครรับรองสำเนาถูกตอง  

- 

5) 
 

ใบรับรองแพทย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ออกจากโรงพยาบาล หรือ คลีนิก  

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) แบงตามชวงอายุผูสมัคร 

 อายุ 18-29 (ป   
 คาสมัคร 40 (บาท  
 * คาบำรุง 30 (บาท  
 ** เงินสงเคราะหลวงหนา 300 (บาท  
(หมายเหต:ุ (*  ชำระครั้งเดียว 
.** ชำระทุกป )  

 คาธรรมเนียม 370 บาท 
  
 

2) แบงตามชวงอายุผูสมัคร 
 อายุ 30-39 (ป   
 คาสมัคร 60 (บาท  

 คาธรรมเนียม 390 บาท 
  
 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
 * คาบำรุง 30 (บาท  
 ** เงินสงเคราะหลวงหนา 300 (บาท  
(หมายเหต:ุ (*  ชำระครั้งเดียว 
.** ชำระทุกป )  

3) แบงตามชวงอายุผูสมัคร 
 อายุ 40-49 (ป   
 คาสมัคร 80 (บาท  
 * คาบำรุง 30 (บาท  
 ** เงินสงเคราะหลวงหนา 300 (บาท  
(หมายเหต:ุ (*  ชำระครั้งเดียว 
.** ชำระทุกป )  

 คาธรรมเนียม 410 บาท 
  
 

4) แบงตามชวงอายุผูสมัคร 
 อายุ 50-60 (ป   
 คาสมัคร 100 (บาท  
 * คาบำรุง 30 (บาท  
 ** เงินสงเคราะหลวงหนา 300 (บาท  
(หมายเหต:ุ (*  ชำระครั้งเดียว 
.** ชำระทุกป )  

 คาธรรมเนียม 430 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

2) ศูนยรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center  
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center 
/ Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) ใบสมัครเขาเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถ่ิน (ก.ฌ.1  

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชำระเงินสงเคราะหสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลา

กรทองถ่ิน 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู                 

จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11  

 



2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการ 

เปนผูลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและรับรองเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

 

4. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ. หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี 

หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ : 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาช

นเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได 

เจาหนาท่ีจะจัดทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม 

โดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะ

ถือวาผูยื่นคำขอละท้ิงคำขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาว 

และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยู กรุงเทพมหานคร ติดตอ 
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใหบริการกับสถานประกอบการแหงใหญทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร หรือ  
(2 สำนักงานเขต ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : ติดตอสำนักงานเขต 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตไห
นใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สำนักงานเขตนั้น  
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  



งานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอ่ืน ติดตอ 
(1 สำนักงานเทศบาล  
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล  
(2 องคการบริหารสวนต ำบล (อบต.  
โทรศัพท : ติดตอ อบต.  
(3 เมืองพัทยา  
โทรศัพท : 038-253100 สายดวน 1337 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 นาที 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชำระคาธรรมเนียม / 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ / 
จัดเตรียมใบทะเบียนพาณิชย / สำเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาที - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิช
ยใหผูยื่นคำขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหจดทะเบียน 
ใชสำเนาบัตรประจำตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ 1 ฉบับ 
พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

3) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจเปนเจาบาน  

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสำนักงานแหงใหญ (ถามี  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน 
) 

- 

5) 
 

สัญญาเชาสถานท่ีตั้งสำนักงานแหงใหญ (ถามี  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน 
พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสำคัญบริเ
วณใกลเคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถามี  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท  

- 

8) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหจดทะเบียน  

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนังสืออนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาขอ
งลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขายหรือใหเชา หรือ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซ้ือขายจากตางประเทศ 
พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือใหเชา แผนซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน  ดีวีดี 
หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง  

10) 
 

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนและหลักฐานแสด
งจำนวนเงินทุน หรือ 
อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทำบันทึกถอยคำเกี่ยวกับขอเท็จจริงของแห
ลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซ่ึงประ
ดับดวยอัญมณี  

- 

11) 
 

ใบอนุญาตคางาชาง (ถามี  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก 
และการทำหัตถกรรมจากงาชาง 
การคาปลีกสงงาชางและผลิตภัณฑจากงาชาง 
ใหสงสำเนาใบอนุญาตคางาชาง 
- พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ  

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ  
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 



 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานนิติการ องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          

โทรศัพท 042 – 312725  โทรสาร 042 - 312725 
(หมายเหต:ุ -) 

2) รองเรียนตอกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (0-2547-
4446-7) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต :  www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

6) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู           

จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เชน ขาดทุน 

ไมประสงคจะประกอบการคาตอไป เจาของสถานท่ีเรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชา หรือเลิกหางหุนสวนบริษัท 

ใหยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกำหนด 30 วัน 

นับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13  

 

2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเอง เชน วิกลจริต ตาย สาบสูญ 

เปนตน ใหผูท่ีมีสวนไดเสียตามกฎหมาย เชน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร 



ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นได 

โดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก 

พรอมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง 

และเอกสารหลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายเชน ใบมรณบัตร คำสั่งศาล เปนตน 

 

3. 

ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอำนาจใหผูอ่ืนยื่นแทนก็ได 

 

4. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี 

เปนผูลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและรับรองเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน 

 

5. แบบพิมพคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ. หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี 

หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ : 

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาช

นเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ 

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได 

เจาหนาท่ีจะจัดทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม 

โดยผูยื่นคำขอจะตองดำเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในบันทึกดังกลาว 

มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละท้ิงคำขอ 

โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสำเนาบันทึกความบกพรอง 

ดังกลาวใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยู กรุงเทพมหานคร ติดตอ 
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ใหบริการกับสถานประกอบการแหงใหญทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร หรือ  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  



(2) สำนักงานเขต ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท : ติดตอสำนักงานเขต 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตไห
นใหไปยื่นจดทะเบียน ณ สำนักงานเขตนั้น  
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอ่ืน ติดตอ 
(1 สำนักงานเทศบาล  
โทรศัพท : ติดตอเทศบาล  
(2 องคการบริหารสวนตำบล (อบต.  
โทรศัพท : ติดตอ อบต.  
(3 เมืองพัทยา  
โทรศัพท : 038-253100  สายดวน 1337 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 - 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชำระคาธรรมเนียม / 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ / สำเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาที - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม 

10 นาที - 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหทายาทท่ียื่นคำขอแทน 
ใชสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจาของพาณิชยกิจ 
พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4) 
 

สำเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกกรรม  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(โดยใหทายาทท่ียื่นคำขอเปนผูลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

กรมการปกครอง 

5) 
 

สำเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาทของผูลงช่ือแทนผูประกอบพ
าณิชยกิจซ่ึงถึงแกกรรม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

- 

6) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถามี  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท  

- 

7) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (ถามี  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหจดทะเบียน  

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ  

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) คาธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ  
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานนิติการ องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          

โทรศัพท 042 – 312725  โทรสาร 042 - 312725 
(หมายเหต:ุ -)   

2) รองเรียนตอกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7))  

3) โทรศัพท : Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เว็บไซต :  www.dbd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

6) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู                

จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในกา รพิจารณาอนญุาต 

1.มีสัญชาติไทย 

2.มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

3.มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซ่ึงไดลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 

 

 (ก ผูรับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

 



 (ข ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

 (ค ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประ จำ 

หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจำ 

 

 บุคคลตาม (ก (ข หรือ (ค ไมรวมถึง ผูพิการหรือผูปวยเอดส 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

หรือผูท่ีไดรับสวัสดิการอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรี 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ในปงบประมาณถัดไป          หรือผูรับมอบอำนาจ 
ยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบคำรองขอลงทะเบียน 
และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอำนาจ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานนิติการ องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          

โทรศัพท 042 – 312725  โทรสาร 042 - 312725 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 



ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ  

หนวยงานท่ีใหบริการ : งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู                

จังหวัดหนองบัวลำภู  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.ไมเปนบุคคลอยูในสถานสงเคราะหของรัฐตามบัญชีรายชื่อท่ีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยปร

ะกาศกำหนด 

 

ชองทางการใหบริการ 

 



 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู็ท่ีประสงคจะขอรับเงินเบี้ยความพิการหรือผูรับมอบอำนาจ 
ยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐานแกเจาหนาท่ีตรวจสอบคำรอง
ขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที - 
 

2) การพิจารณา 
จัดทำทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็
นเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน - 
 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภา
พชีวิตคนพิการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ - 

4) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูง
อายุผานธนาคาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมี
รูปถายของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล 
แลวแตกรณี (กรณีย่ืนคำขอแทน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม 
ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี 
(กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบ 
คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ 
ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล 
แลวแตกรณีการย่ืนคำขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังก
ลาว  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ  
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานนิติการ องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          

โทรศัพท 042 – 312725  โทรสาร 042 - 312725 
(หมายเหต:ุ -)  



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center  
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 


