
 

คู่มือ 

การปฏิบัติงานและการบริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ

 
 
 

 



 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาต และขอใบอนุญาต 
จัดตั้งตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

------------------------------------ 
ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ใน 
อํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และ มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่
ทาง ราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาต และขอใบอนุญาต จัดตั้งตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร 
และสถานที่ สะสมอาหาร 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ 
คําขออนุญาต และขอใบอนุญาต จัดตั้งตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ให้พนักงานเทศบาล 
ตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว 
เพ่ือให้ จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนํา
เอกสาร ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วย
ตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาต และขอใบอนุญาต จัดตั้งตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 

เพ่ือขออนุญาต และขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ใน 
อํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และ มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่
ทาง ราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาต และขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ 
คําขออนุญาต และขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือ 
สําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดง 
ต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาต และขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาต และขอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก ประขา
ชน) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ใน 
อํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และ มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่
ทาง ราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาต และขอใบอนุญาต ประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ 
คําขออนุญาต และขอใบอนุญาต ประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือ 
สําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดง 
ต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาต และขอใบอนุญาต ประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 

 



 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑7 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษา ความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้
ยกเลิก การใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้
พนักงานเทศบาล ตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงาน ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมา
เพ่ือใช้ ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนอง
บัวโคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 
 
 
 
 

(1) 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่
ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตาม อํานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่น คําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อย แล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340    
โทรสาร. 044-851340 
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 2 จาก 5 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด  
หมายเหตุ: หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 

 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยืน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  

หมายเหตุ:  

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี กําหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 

 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 

 

3) การพิจารณา  

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 

1. กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้ปรับปรุง
แก้ไขต้าน สุขลักษณะ 

หมายเหตุ:  

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม  พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น แต่จะมีเหตุหรือข้อเก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต  
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนา แจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ) 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ       สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ       สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ      สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

6) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง อาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ     สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด  
ฉบับจริง 1 ฉบับ     สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

8) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่
แสดง ว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่ท้องถิ่น
กําหนด  
ฉบับจริง 1 ฉบับ      สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

ค่าธรรมเนียม  

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 
ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  

โทร.044-851340    โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 

 
 
 
 

(2) 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที ่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
                              พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
และมิใช่เป็นการขายของ ในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดย
ยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4) .......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น….. 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อย แล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  โทร.044-851340  
โทรสาร. 044-851340 

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการให้ตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลํา
ดับ 

ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่ สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 

15 นาท ี
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน ทันที 
       กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม
เพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 
ตามท่ี กําหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอและ
เอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน 
สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิีปฏิบัติ
ราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
      มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
      แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสม อาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนา แจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ: 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ) 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

6) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง อาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรุง
อาหาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา () ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม  

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 
ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร  พ้ืนที่เกิน 200  ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  

โทร.044-851340  โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที ่

หรือทางสาธารณะ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(3) …..ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…… 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340  
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน ทันที 

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี กําหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
        2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราเละ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้จําหน่ายอาหาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจําหน่าย
สินค้าประเภทอาหาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม  

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 
ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

       (ก) จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับ
ละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 

       (ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  

โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 

http://www.1111.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

(4) .....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น...... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มีอจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละ ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

6) สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์ สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

7) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว สามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

8) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น 
ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
9) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกําหนดให้มีการประเมินผล

กระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ (HIA)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

10) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่กําหนด)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

11) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่น ขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)  
(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

(5) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่น
คําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(3) หลักเกณฑ์ต้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4)….. ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น….. 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอย ติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่จังหวัดชัยภูมิ 

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อแก่ ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาต
และมีการ ดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

6) เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม กํากับ ในการ
จัดการ | มูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย 2 คน  
1) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง  
2) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา 
วิขการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อผ่านการ
ฝึกอบรม การป้องกันและระงับการชัยภูมิเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ (ตาม หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา)  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการ กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละไม่เกิน 

10,000  บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340  โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิด ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 

(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  

(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไป และด้านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4) .....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด ไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น..... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาํเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340  
 โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยทั่วไปแก่ ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและ
มีการ ดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วไปผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน  (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ กําจัดมูลฝอยทั่วไป 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา () ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

8) เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม กํากับ ในการ
จัดการ มูลฝอยทั่วไป อย่างน้อย 2 คน  
1. คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้าน
หนึ่ง  
2. คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา 
วิชการ วิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
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ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 

5,000  บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(7) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา

การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคําขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น  ณ  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(3) .....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
 



หน้า 3 จาก 5 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลแก่ ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 



หน้า 4 จาก 5 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมี
การดําเนิน กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการ
ฝึกอบรมด้าน สุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน (ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ กําจัดสิ่งปฏิกูล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาท ต่อปี 

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
 
 
 



หน้า 5 จาก 5 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(8) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนด
ของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะ ด้าน สุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนส่งเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4) ....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว เละแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขน มูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนมูลฝอย ติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีท่ีมีสถานี
ขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ และ
ขนมูลฝอย ติดเชื้อ อย่างน้อย หนึ่งคน (คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล 
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาต
และ มีการดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

6) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  
ฉบับจริง ()  
ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรม การป้องกันและระงับการชัยภูมิเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ (ตาม หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 
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ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 
 

(9) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา

การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนด
ของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการ
ควบคุมกํากับการขนส่งเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4) ….ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ และขนมูล ฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และ
ขนมูลฝอย ทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีท่ีมีสถานี
ขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ    สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ      
ฉบับจริง  0 ฉบับ     สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรม การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ตาม หลักหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ    สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

6) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ เก็บขนมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ      สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) ตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่

เกิน 
5,000 บาทต่อปี  
(ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340  โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 

http://www.1111.go.th/


หน้า 5 จาก 5 
 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

(10) 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนด
ของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ต้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนส่ง
เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(3) .....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่น กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น..... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ   

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340  
โทรสาร. 044-851340  

หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 5 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 

หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และ ขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมี
การ ดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง
ระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดสิ่งปฏิกูล  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ เก็บขนสิ่งปฏิกูล  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 2 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม  
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาทต่อปี  
(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร

ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้น ตามอํานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ระบุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุ ใบอนุญาต
ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
(2) ต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(4) ....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340  
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่น กําหนด 

หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่อ
อายุ ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

6) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง อาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

8) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่
แสดงว่า ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่ท้องถิ่น
กําหนด เป็นต้น  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 

บาทต่อปี(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(12) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง 

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
                              พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน200 

ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของ ในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต สิ้นสุดแล้ว ต้องดําเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 
 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
(2) ต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(4)…. ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 
 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มีอจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340    
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารและ สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารและ สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  

ฉบับจริง 1 ฉบับ    สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  

ฉบับจริง 1 ฉบับ    สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

6) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง อาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ     สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรุง
อาหาร  

ฉบับจริง 1 ฉบับ     สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสม อาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 
บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340    โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  

หมายเหตุ 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้า 

ในที่หรือทางสาธารณะ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อม กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(3) ....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น..... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340    
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 4 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 

       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่
หรือทาง สาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร หรือ
เอกสาร หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหาร (กรณี
จําหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ     สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

       (ก) จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับ
ละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
       (ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี  
(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340    โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 
 

(14) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้อง
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน.ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อม กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ไม่ได้มายื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

 
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
(4)….. ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น..... 
 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณนภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340    
 โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 6 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อ สุขภาพ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
 
 



หน้า 3 จาก 6 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อ สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 



หน้า 4 จาก 6 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ)  

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

6) สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์ สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

7) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว สามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

8) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น 
ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ ประเภทกิจการ) 

- 

 
 
 



หน้า 5 จาก 6 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
9) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกําหนดให้มีการประเมินผล

กระทบ เช่น  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ (HIA)  
 ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

10) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่กําหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

11) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่น 
ขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 

http://www.1111.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

(15) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิ จหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต สิ้นสุดแล้ว ต้องดําเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

 
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(3) หลักเกณฑ์ต้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด้าน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(4) ….ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 
 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัดมูล ฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัด มูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาต
และมีการ ดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย 
 ฉบับจริง ()  
ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
 

6) เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม กํากับ ในการ
จัดการ มูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย 2 คน  
1) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง  
2) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิ
ชการ วิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อผ่านการ
ฝึกอบรม การป้องกันและระงับการชัยภูมิเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ (ตาม หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
 
 



หน้า 5 จาก 5 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ

ไม่เกิน 

10,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-8513400 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(16) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



หน้า 1 จาก 5 
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วย การคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคํา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด แล้ว ต้อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ต้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไป และด้าน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(4) .....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด ไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น..... 
 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340     
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 5 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัดมูล ฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
 
 



หน้า 3 จาก 5 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัด มูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 



หน้า 4 จาก 5 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและ
มีการ ดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย  

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

 สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร
จัดการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
 

6) เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม กํากับ ในการ
จัดการ มูลฝอยทั่วไป อย่างน้อย 2 คน  
1. คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้าน
หนึ่ง  
2. คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิ
ชการ วิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการ
ฝึกอบรม ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน (ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกําหนด ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
 
 



หน้า 5 จาก 5 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน

ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่

เกิน 5,000 บาทต่อปี   (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(17) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



หน้า 1 จาก 5 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ  1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคํา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต สิ้นสุดแล้ว ต้อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติ

ของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(3) ....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิน่กําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น.... 
 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 5 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัด สิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับทําการกําจัด
สิ่งปฏิกูลแก่ผู้ ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตาม 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมี
การดําเนิน กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  

ฉบับจริง () ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
 

6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน (ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ กําจัดสิ่งปฏิกูล  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 0 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(18) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือ

ได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคํา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออ ายุ
ใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต สิ้นสุดแล้ว ต้อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ซ่าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

 
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(3) หลักเกณฑ์ต้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ต้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการ
ควบคุมกํากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4) ….ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น.... 

 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 

หน้า 2 จาก 5 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และ ขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
 
 
 



หน้า 3 จาก 5 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และ ขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 



หน้า 4 จาก 5 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีท่ีมีสถานี

ขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ และ
ขนมูล ฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย หนึ่งคน (คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล 
ชีววิทยา และ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับใบอนุญาต
และมี การดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
 

6) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร
จัดการ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรม การป้องกันและระงับการชัยภูมิเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ (ตาม หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ 
เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา () ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 



 
หน้า 5 จาก 5 

ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับละ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี  

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ฉบับละ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(19) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 1 จาก 5 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย การคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคํา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต สิ้นสุดแล้ว ต้อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ซ่าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

 
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ต้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการ
ควบคุมกํากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

(4)…. ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 

 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่
มีอประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340    
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 5 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และ ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
 
 



หน้า 3 จาก 5 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และ ขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
 
 
 



หน้า 4 จาก 5 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีท่ีมีสถานี
ขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาต
และ มีการดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้าง ระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
 

6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรม ด้านการจัดการ มูลฝอยทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ เก็บขนมูลฝอย  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 

ฉบับละ 

ไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี  

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(20) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน ระบุ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่ งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต สิ้นสุดแล้ว ต้องดําเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2) หลักเกณฑ์ต้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะ ด้าน สุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมกํากับการ
ขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดท้องถิ่น)  

(3) ….ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 

 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340     
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และขน สิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที่ 
จังหวัดชัยภูม ิ
       กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือ ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมรายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี เก้าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
       1. การณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
       2. กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน สุขลักษณะ  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

20 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
       1. กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
       2. กรณีไม่อนุญาต 
       แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และ ขนสิ่งปฏิกูล แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2.ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคําสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
       แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมี
การดําเนิน กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง
ระหว่าง ผู้ขนกับผู้กําจัดสิ่งปฏิกูล  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

5) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 
 

6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกําหนด)  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน
ในการ เก็บขนสิ่งปฏิกูล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ

ไม่เกิน 

5,000 บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/


 
 
 

(21) 
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

      พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
                              พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 

200 ตารางเมตร และมิใช่ เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถ ดําเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคําขอ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของ ท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2)…. ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดของท้องถิ่น…. 
 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ   
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340   
โทรสาร. 044-851340  
หมายเหตุ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
(โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคําขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
หมายเหตุ:  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. กฎหมายกําหนดต้องออกใบรับแจ้งภายในวันที่ได้รับแจ้ง) 

30 นาที 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
       กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอ
แจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติม เพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความ บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง โดยให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
หมายเหตุ:  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
2. หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วันที่ ได้รับการแจ้งที่กําหนดในแบบบันทึกความบกพร่อง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด) 

1 ชั่วโมง 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

4) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด  
       1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพ่ือมารับหนังสือรับรองการแจ้ง  
       2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
แจ้งคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบ พร้อมแจ้งสิทธิการ
อุทธรณ์ หมายเหตุ: หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 วัน เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งออกหนังสือรับรองการแจ้ง) 

       แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น กําหนด (สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตาราง) 

หมายเหตุ:  

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ  

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
6) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / 

ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ

สถานที่ 
สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี  
(หมายเหตุ: ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร.044-851340 โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.co.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 
 

(22) 
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตัวพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์ พร้อม
เสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 
2530) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

เงื่อนไข 

(1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะยื่นคําขอ 

(2) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

(3) สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220   โทร.044-851340 
 โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง   ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: สํานักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 ชั่วโมง 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ (ฆจส.1) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานให้บริการ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
และ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ แล้วแต่กรณี 

 2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ โรงฆ่าสัตว์ 

 3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ เป็น
หลักฐานการ รับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

หมายเหตุ:  

หน่วยงานให้บริการ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

5 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้มีอํานาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

หมายเหตุ:  

หน่วยงานให้บริการ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) ตั๋วรูปพรรณสําหรับสัตว์พาหนะ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 2 ฉบับ  

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตัวพิมพ์รูปพรรณ ออกโดย
องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล) 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 
1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 

 (หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 
ค่าธรรมเนียม 12 บาท 

2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
 (หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
 

3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)  
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 

4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากว่า 22.5 กิโลกรัม)  
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 

5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)  
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค)  
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 12 บาท 

7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ)  
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร) 
 (หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ) 
(หมายเหตุ: ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340  
โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 vwebbsite : 
http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 

http://www.1111.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.info.go.th/
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