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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 

     2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
  

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240                             
โทรศัพท์ 0-7535-5930 โทรสาร 0-7535-5930 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.                      
(มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
           ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน......-.... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
           ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1 ชั่วโมง 
(ปรับลด
ขั้นตอนและ

- (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แกไ้ข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

รยะเวลา
คงเหลือ 40 
นาที) 

รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539 
) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่า
จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

บริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

- - 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- - 1 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร (กรณีเป็น
ตลาดประเภทที่ 
1 ตลาดที่มี
โครงสร้างอาคาร) 

- - 1 ฉบับ  

4) 

แผนผัง แบบ
ก่อสร้างและ
รายการปลูกสร้าง
ของตลาด (กรณี
เป็นตลาด

- - 1 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1 
ตลาดที่มี
โครงสร้างอาคาร) 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
- ตลาดประเภทท่ี 1 
- ตลาดประเภทท่ี 2 

 
2,000 
1,500 

 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 0-7535-4850 
โทรสาร 0-7535-4850 เวบ็ไซต์ http://www.kurah.go.th 
                                               

  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1 แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

                                                                            เขียนที่.................................................................. 
                                                                                    ................................................................... 

                                                                  วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ................ 

               ข้าพเจ้า.......................................................... ..................อายุ....................ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน......... ................................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต......... ...........................................จังหวัด.........................................  
โทรศัพท์.................................................. 

               ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่...............ต่อ.......................................................... 
โดยใช้ชื่อตลาดว่า............................................................................................................ ........................................... 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....................หมูที่.................ต าบล...............................................อ าเภอ..........................................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.....................................................  

               พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
3. ............................................................................................................................. .......................... 
4. ............................................................................................................................................... ........ 

 
               ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
                        
                                              (ลงชื่อ)                                     ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                              (................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรอนุญาต 
(   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.................................. 
...................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (.............................................) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันที่................./........................../.......................... 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
      (   ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ 
      (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     
          (ลงชื่อ)................................................. 
                 (.................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่................./........................../.......................... 
 

ค าขอเลขที่ 

..................../....................

. 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 17/10/2562 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
เผยแพร่โดย ส านักงานปลัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/70 
 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 พ1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
  2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)                          
พ    พ.ศ. 2552  
  3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   30วัน 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  โทรศัพท์ 0-7535-5930 
โทรสาร 0-7535-5930 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.                          
(มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
           ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..-... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้อง
ด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
           ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง  - (1. ระยะเวลา
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

(ปรับลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา
คงเหลือ 40 
นาที) 

ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ



12/70 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) การพิจารณา 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่า
จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) การพิจารณา 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14.งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

- - 1 ฉบับ  

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- - 1 ฉบับ  

3) ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- - 1 ชุด  

4) ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล 

- - 1 ชุด  

5) หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- - 1 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด  

- - 1 ชุด  

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติฉบับละ 40 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละ  20  บาทต่อปี 
 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 0-7535-5930 
โทรสาร 0-7535-5930 เวบ็ไซต์ http://www.kurah.go.th 
 

  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
                                                                             เขียนที่......................................................... 
 
                                                             วันที่..............เดือน...............................พ.ศ...................... 
 

1. ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ...............ปี สัญชาต.ิ.......... .......... 
โดย...................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................ ...............................................                       
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน.............. ...........................
ต าบล......................................................อ าเภอ........................................จังหวัด............................................ 
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................ผู้ขออนุญาต 
 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.........................) 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
1)........................................................................................................................... ..................... 
2)................................................................................................................................................   
3)........................................................................................................................... ..................... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขออนุญาต 
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                                                       (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
 

เลขที่..........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......... ............เดือน...................................พ.ศ.................. 
 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน              ครบ 
                                                    ไม่ครบ 
                                                    1)................................................................................................  
                                                    2)................................................................................................  
                                                    3)............................................................................... ................. 
 
                                                                      (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
 
......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................................ .......................... 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
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                                                                       (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณา/สั่งการ 
 
......................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
                                                                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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19. หมายเหตุ 

วันที่พิมพ์ 17/10/2562 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
เผยแพร่โดย ส านักงานปลัด 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2550  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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11.ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  โทรศัพท์ 0-7535-5930 
โทรสาร 0-7535-5930 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.                   
(มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
             2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ 
 
 
 
 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต
สิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
          ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง 
(ปรับลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา
คงเหลือ 40 
นาที) 

- (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอ่าจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

ทุก 7 วันจนกว่า
จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาต
ให้ด าเนินกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

- - 1 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

 
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 0-7535-5930 
โทรสาร 0-7535-5930 เวบ็ไซต์ http://www.kurah.go.th 
 

  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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                                                                                                          แบบ กอ.3 
                                                                                                                                                              

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

                                                        เล่มที่.........................เลขที่........./..................... 
 

                                                                 เขียนที่................................................................................  
 
      อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว...................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ...... .............
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี................ถนน...................................................หมู่ที่..............ต าบล..................................
อ าเภอ...............................จังหวัด................................................โทรศัพท์........................ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 

1. ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท................................................................
เมื่อวันที่...........เดือน....................................พ.ศ.........................ค่าธรรมเนียมปีละ.................. ..........บาท 
ใบอนุญาตมีก าหนดสิ้นอายุ วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ........................ ........... 
 

2. ชื่อสถานที่........................................................................ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี.............. .....................................
ถนน..........................................หมู่ที่.............ต าบล......................................อ าเภอ............. .......................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์..................................................................................  
ชื่อผู้จัดการ................................................................................................................ ................................... 

3. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก 1 ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าสั่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ทุกประการ 
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4. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียม                                
จ านวน........................................................บาท มาด้วยแลว้ 

 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                           (................................................................) 
 
 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 17/10/2562 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
เผยแพร่โดย ส านักงานปลัด 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
20. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
21. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
22. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
23. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
24. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

    1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 
  

 
25. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
26. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
27. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2550  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
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28. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
29. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
30. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  โทรศัพท์         
0-7535-4850 โทรสาร 0-7535-4850 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.               
(มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
              2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ 
 
 

 
31. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
           ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนด
ของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
     (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
32. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่า
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

33. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

- - 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- - 1 ฉบับ - 

3) ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม

- - 1 ฉบับ  
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคาร (กรณีเป็น
ตลาดประเภทที่ 
1 ตลาดที่มี
โครงสร้างอาคาร) 

4) แผนผัง แบบ
ก่อสร้างและ
รายการปลูกสร้าง
ของตลาด (กรณี
เป็นตลาด
ประเภทที่ 1 
ตลาดที่มี
โครงสร้างอาคาร) 

- - 1 ชุด  

 
 
 
 

35. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
- ตลาดประเภทท่ี 1 
- ตลาดประเภทท่ี 2 

 
2,000 
1,500 

 
 

 
36. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 0-7535-4850 
โทรสาร 0-7535-4850 เวบ็ไซต์ http://www.kurah.go.th 
 

  
 

37. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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                                                                                                             แบบ ตล.1 
แบบขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
                                                                                   เขียนที่........................................................ 

 
                                                                  วันที่................................................................................. 

 
          ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................................................ ....................................
ถนน.........................................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....... .........................
จังหวัด....................................................................หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร......... ............................................... 

 
            ยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

           (       ) ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) 
                     โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ ตารางเมตร 
           (       ) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) 
                     โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ ตารางเมตร 

 
          ตั้งอยู่ ณ เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................................ถนน............... ..................
ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์................................................................................  
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          ขอยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยดังนี้ จ านวน..................ชุด คือ 
                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (กรณีเป็นตลาดประเภทที่ 1 ตลาดที่มี                     
                 โครงสร้างอาคาร) 
                 แผนผัง แบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างของตลาด (กรณีเป็นตลาดประเภทที่ 1 ตลาดที่มี    
                 โครงสร้างอาคาร) 

 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 

                                                       ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                        (......................................................) 

  
  

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
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ความเห็นของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จากการตรวจสถานประกอบการ 
          (      ) เห็นสมควรอนุญาตและก าหนดเงื่อนไขดังนี้............................................................................... ............... 
........................................................................................................................................ ...................................................
................................................................................ ...........................................................................................................  
       (      ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ............................................................................................ ........................ 
......................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
 
 
       ลงชื่อ......................................................ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    (.......................................................) 
       ต าแหน่ง....................................................... 
          วันที่..............................................................  
 
 
 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
          (       ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
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          (       ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)                                       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                    (..................................................) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
                                                  วันที่................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
เผยแพร่โดย ส านักงานปลัด 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
39. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
40. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
41. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
42. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
43. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

      1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552  
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3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

44. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
45. พืน้ที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
46. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2550  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 

47. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
48. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
49. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 
โทรศัพท์ 0-7535-4850 โทรสาร 0-7535-4850 / ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.                             
(มีพักเท่ียง) 
 
 
 
 
 
 

 
50. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
       (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
       (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
       (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
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หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
51. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
52.  

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิน่) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถว้นตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2.ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่า
จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรบั
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงิน
ที่ค้างช าระ) 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

53. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
54. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว 
(ประชาชน/
ข้าราชการ/

- - 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ
ระบุ
...........................) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- - 1 ฉบับ - 

3) ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- - 1 ชุด  

4) ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล 

- - 1 ชุด  

5) หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- - 1 ชุด  

6) เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด 

- - 1 ชุด  

 
 

 
55. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติฉบับละ 40 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละ 20  บาทต่อปี 
 
 

 
56. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 
โทรศัพท์ 0-7535-4850 โทรสาร 0-7535-4850 เว็บไซต์ http://www.kurah.go.th 
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-  
  

 
57. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
                                                                             เขียนที่......................................................... 
 
                                                             วันที่..............เดือน...............................พ.ศ...................... 
 

15. ข้าพเจ้า......................................................................... ....อายุ...............ปี สัญชาต.ิ.................... 
โดย...................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน.............. ...........................
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ต าบล......................................................อ าเภอ........................................จังหวัด............... ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................ผู้ขออนุญาต 
 

16. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.........................) 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
1)........................................................................................................................... ..................... 
2)................................................................................................................................... .............
3).................................................................................................................... ............................ 
 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                       (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
 

เลขที่..........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......... ............เดือน...................................พ.ศ.................. 
 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน              ครบ 
                                                    ไม่ครบ 
                                                    1)............................................................................................... .  
                                                    2)................................................................................................  
                                                    3)................................................................................................ 
 
                                                                      (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ 
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                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
 
.................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................ .................................. 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณา/สั่งการ 
 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................. ........................................................................................  
 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                              (.................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................................. 
                                                                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



46/70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
17. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
เผยแพร่โดย ส านักงานปลัด 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
58. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
59. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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60. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)  

61. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
62. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
 2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2552 
63. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
64. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
65. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2550  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 

66. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
67. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
68. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  โทรศัพท์ 0-7535-4850 
โทรสาร 0-7535-4850 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.                  
(มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
             2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
 
 
 
 
 

 
69. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
          ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร
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ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
70. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
 
) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่า
จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
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71. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
72. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้ประกอบการ 

- - 1 ฉบับ  

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถาน
ประกอบการ 

- - 1 ฉบับ  

3) ส าเนาหนังสือการ
จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลกรณีผู้
ขอเป็นนิติบุคคล 

- - 1 ชุด  

4) หนังสือมอบ
อ านาจพร้อม
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ
กรณีเจ้าของหรือ
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นค า
ขอด้วยตนเองได้ 

- - 1 ชุด  

 
73. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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ล าดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

2. 
 
 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภณัฑ์ 
2.1 การฆ่าสัตว ์ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด การฆ่า
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
2.2 การฟอกหนังสัตว ์ขนสัตว ์การสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว์ที่ยังมิไดฟ้อก 
2.3 การสะสมเขาสตัว ์เอ็นสัตว ์ไขสัตว ์
2.4 การเคี่ยวหนังสัตว ์เอ็นสัตว ์ไขสัตว์การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอยเปลือกปู 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
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9. 
 
 
 
 
 

๑๐. 
 

๑๑. 
๑๒. 

 
 
 
 

13. 
 
 
 

14. 

ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
2.5 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลติภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสตัว์ เขาสตัว ์
หนังสัตว ์ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
2.5.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
2.5.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
2.5.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
 
การผลิต การโม ่การป่น การบด การผสม การบรรจ ุการสะสม หรอื 
การกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสตัว์หรือพืช 
เพื่อเป็นอาหารสัตว ์
      ๙.๑ จ านวน ๑-๕ ตัน 
      ๙.๒ จ านวนเกินกว่า ๕ ตันไม่เกิน ๑๐ ตัน 
      ๙.๓ จ านวนเกินกว่า ๑๐ ตันขึ้นไป 
การสะสมหรือการล้างครั่ง 
กจิการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น ้าด่ืม 
การผลิตเนย เนยเทียม 
การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      ๑๒.๑ การผลติกะป ิน้ าพริกแกง น้ าพริกเผา 
      ๑๒.๒ การผลติน้ าปลา น้ าเคย น้ าบูด ูไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดองหรือซอสปรุง
รสอื่น ๆ 
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      ๑๔.๑ การผลติ การหมัก เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
      ๑๔.๒ การผลติ การหมัก เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรมั 
      ๑๔.๓ การสะสมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
การตากเนื้อสัตว ์การผลติเนื้อสัตวเ์ค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลติ 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 
 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 
 

 
 

ล าดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

15. 
 
 

16. 
 

การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลติอาหารจากสัตว์พืชยกเว้นใน
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติเพือ่บริโภคใน
ครัวเรือน 
การเคี่ยวน้ ามันหม ูการผลิตกุนเชยีง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 
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17. 
 
 
 

18. 
19. 

 
 
 

๒0. 
 
 
 

๒1. 

    ๑๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตเส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋
    ๑๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
    ๑๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การประกอบกิจการ การท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
    ๒๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๒๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การแกะ การล้างสัตว ์ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคใน
ครัวเรือน 
 
 

1๐๐ 
3๐๐ 
5๐๐ 

 
1๐๐ 
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2๐๐ 
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1,000 
 

2๐๐ 
5๐๐ 

1,000 
2๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

๒๒. 
 
 
 
 

๒๓. 

การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง 
ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
    ๒๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๒๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



56/70 
 

 
 
 

๒๔. 
 
 
 

๒๕. 
 
 
 

๒๖. 
 
 
 

๒๗. 
 
 

28. 
 
 

29. 

    ๒๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๒๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
    ๒๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๔.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๒๔.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต การแบ่งบรรจเุอทิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร ์น้ าส้มสายช ู
    ๒๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๒๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การคั่วกาแฟ 
    ๒๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๒๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
    ๒๗.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๒๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 
การผลิตผงชูรส 
    ๒๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
    ๒๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๒๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๒๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
1,000 
2,000 

 
300 
500 

1,000 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 
ประเภท 

 

อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

30. 
 
 
 
 

31. 

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลติเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
    ๓๐.๑ ก าลังการผลิตไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรมั ต่อวัน 
    ๓๐.๒ ก าลังการผลิตเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม แต่ไมเ่กิน ๕๐๐ กิโลกรมั ต่อวัน 
    ๓๐.๓ ก าลังการผลิตเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน 
การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 
 

300 
500 

1,000 
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32. 
 
 
 

33. 
 
 
 

34. 
 
 
 
 
 

35. 
 
 
 
 
 

36. 
 

37. 
 
 
 

38. 
 

    ๓๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๓๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๓๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
    ๓๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๓๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๓๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 
การผลิตบะหมี ่มักกะโรน ีหรือผลติภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
    ๓๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๓๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๓๓.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
ขนาดสถานประกอบกิจการ 
    ๓๔.๑ เนื้อท่ีไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
    ๓๔.๒ เนื้อท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
    ๓๔.๓ เนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ๓๔.๔ เนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพือ่ใช้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 
    ๓๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ๓๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกนิ     ๑๐ แรงม้า 
    ๓๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๓๕.๔ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครือ่งจักรที่มีก าลังตั้งแต ่๕ แรงม้าขึน้ไป 
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ ์อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอางผลิตภัณฑช์ าระล้าง 
การผลิต การโม ่การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
    ๓๗.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๓๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ ๒๐แรงมา้ 
    ๓๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ 
    ๓๘.๑ โดยใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกนิ 5 แรงม้า 
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ล าดับ 

 

 
ประเภท 

 

อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
 

39. 
40. 
41. 

 

    ๓๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
    ๓๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตส าล ีผลติภณัฑ์จากส าล ี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปดิแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเรจ็รูป 
การผลิตสบู ่ผงซักฟอก ผลติภณัฑช์ าระล้าง 
    ๔๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
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42. 
 
 
 

43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. 
45. 

 
 

46. 
 
 
 

47. 
48. 

 
 

    ๔๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๔๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
กิจการการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
    ๔๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๔๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๔๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
    ๔๓.๑ การล้าง การอบ การรม 
ขนาดสถานประกอบกิจการ 
      ๔๓.๑.๑ เนื้อท่ีไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      ๔๓.๒.๒ เนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๔๓.๓.๓ เนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
      ๔๓.๔.๔ เนื้อท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๔๓.๒ การสะสม 
ขนาดสถานประกอบกิจการ 
      ๔๓.๒.๑ เนื้อท่ีไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      ๔๓.๒.๒ เนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๔๓.๒.๓ เนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
    ๔๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
    ๔๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้า 
การผลิตยาสูบ 
    ๔๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๔๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๔๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
การผลิต การสะสมปุ๋ย 
    ๔๘.๑ การผลิต 
    ๔๘.๒ การสะสม 

3,000 
5,000 

 
 

1,000 
2,000 
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600 
1,000 
2,000 
3,000 

 
 

300 
600 

1,000 
1,000 

 
500 

1,000 
 

1,000 
2,000 
3,000 
500 

 
500 
500 

ล าดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

49. 
 
 
 

5. 
50. 

การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายข้าวโพด มันส ามะหลัง 
    ๔๙.๑ การตาก การสะสมข้าวโพด หรือ มันส าปะหลัง พื้นที่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร 
    ๔๙.๒ การขนถ่ายข้าวโพด หรอื มันส าปะหลัง 
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่
การผลิต โลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
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500 
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51. 
52. 

 
 
 
 
 

53. 
 

54. 
55. 

 
 
 

56. 
 
 
 
 
 

57. 
 

58. 

    ๕๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๕๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๕๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 
    ๕๐.๔ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า 
การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๐ 
การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๑ 
    ๕๒.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๕๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ 
๒๐ แรงม้า 
    ๕๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะส ีดีบุก โครเมีย่ม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๑ 
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจกัร สารเคม ีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๑ 
การท าเหมืองแร่การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร ่
    ๕๕.๑ การสะสมแร ่
    ๕๕.๒ การท าเหมืองแร ่การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร ่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจกัรหรือเครื่องกล 
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพ่นส ีการพ่นสารกันสนิมยานยนต ์
    ๕๖.๑ การต่อ การประกอบยานยนต ์
    ๕๖.๒ การเคาะ การปะผ ุการพ่นสี 
        ๕๖.๒.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
        ๕๖.๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ๕๖.๓ การพ่นสารกันสนิมยานยนต ์
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 
    ๕๘.๑ พื้นที่ประกอบการที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

5๐๐ 
1,๐๐๐ 
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๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

1,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

 
3,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

 
3,000 
5,000 

 
 

1,000 
 

1,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
 

1,000 

ล าดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
 
 

59. 
60. 

 

    ๕๘.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
    ๕๘.๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 
    ๕๘.๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 
การล้าง การอัดฉีดยานยนต ์
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
    ๖๐.๑ การผลิต 

2,000 
3,๐๐๐ 
5,000 
๕๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
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61. 

 
 

62. 
 

63. 
64. 

 
 
 
 
 

65. 
 
 
 
 
 

66. 
67. 
68. 

 
 
 
 

69. 
70. 

    ๖๐.๒ การซ่อม การอัด 
การปะ การเช่ือมยาง 
    ๖๑.๑ การปะ การเช่ือมยาง จักรยาน จักรยานยนต ์
    ๖๑.๒ การปะ การเช่ือมยาง รถยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การอัดผ้าเบรก ผ้าคลตัซ ์
กิจการที่เกี่ยวกับไม ้
การผลิตไม้ขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการตดัไม้ด้วย
เครื่องจักร 
    ๖๔.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๖๔.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ 
๒๐ แรงม้า 
    ๖๔.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การประดิษฐ์ไม ้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาส ี
หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑจ์ากไม้หรือหวาย 
    ๖๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๖๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ 
๒๐ แรงม้า 
    ๖๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การอบไม ้
การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครือ่งเขียนด้วยกระดาษ 
    ๖๘.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๖๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ 
๒๐ แรงม้า 
    ๖๘.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตกระดาษต่างๆ 
การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
    ๗๐.๑ การเผาถ่าน 
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๓,๐๐๐ 
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3,๐๐๐ 
1,000 
3,000 

 
1,000 
2,000 

 
3,000 
5,000 

 
 
 
 

ล าดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
 
 
 
 
 

ขนาดสถานประกอบกิจการ 
      ๗๐.๑.๑ เนื้อท่ีไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
      ๗๐.๑.๒ เนื้อท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      ๗๐.๑.๓ เนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๗๐.๑.๔ เนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
      ๗๐.๑.๕ เนื้อท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
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71. 
 

72. 
 
 
 
 

73. 
 
 

74. 
 
 
 
 

75. 
 
 
 
 

76. 
77. 

    ๗๐.๒ การสะสมถ่าน 
กิจการที่เกี่ยวกับการบรกิาร 
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เปน็การให้บริการในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๗๒ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    ๗๒.๑ อาบ อบ นวด 
    ๗๒.๒ นวดแผนโบราณ 
    ๗๒.๓ นวดฝ่าเท้า,กดจุด,กดเสน้ 
การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน
ข้อ ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาล 
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกจิการอื่นในท านองเดียวกัน 
๗๕.๑ มีจ านวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
๗๕.๒ มีจ านวนห้องพักเกิน ๒๐ ห้องไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
๗๕.๓ มีจ านวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้องไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง 
๗๕.๔ มีจ านวนห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้อง 
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในท านอง
เดียวกัน 
๗๖.๑ มีจ านวนห้องไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
๗๖.๒ มีจ านวนห้องเกิน ๑๑ ห้องไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
๗๖.๓ มีจ านวนห้องเกิน ๒๐ ห้อง 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
การจัดให้มีการแสดงดนตร ีเต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเ้ทค หรือกิจการอื่น ๆในท านอง
เดียวกัน 
๗๘.๑ การแสดงดนตร ีเต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค หรือกิจการอื่นๆ ในท านอง
เดียวกัน 
๗๘.๒ คาราโอเกะ ตามจ านวนต่อเครื่อง 
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ดับ ประเภท 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

78. 
 

79. 
 

80. 

   การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ ๗๒ 
การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนในท านอง
เดียวกัน 
การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคบัตามกฎหมายว่า
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81. 
 
 
 

82. 
 
 

83. 
84. 

 
85. 

 
86. 

 
87. 
88. 
89. 

 
 
 
 

90. 

ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๘๑.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๘๑.๒ พื้นที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน ๕๐ ตารางเมตร 
๘๑.๓ พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด 
เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๗๒ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
๘๓.๑ กิจการสวนสนุก 
๘๓.๒ ตู้เกม ตามจ านวนต่อเครื่อง 
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
การประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการทางการแพทย ์การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร ์และสิ่งแวดล้อม 
การสักผิวหนัง การเจาะห ูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าดว้ยกี่กระตุกตั้งแต ่๕ 
กี่ข้ึนไป 
การสะสมปอ ป่าน ผ้ายหรือนุ่น 
การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
    ๘๙.๑ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๘๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 
    ๘๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีก าลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า 
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่๕ เครื่องขึ้นไป 
    ๙๐.๑ โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต ่๕-๑๐ เครื่อง 
    ๙๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต ่๑๑-๕๐ เครื่อง 
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ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
 

91. 
 
 
 

    ๙๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต ่๕๑-๑๐๐ เครื่อง 
    ๙๐.๔ โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๑๐๐ เครื่อง 
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
    ๙๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๙๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
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92. 
 
 
 
 

93. 
 
 
 

94. 
 
 

95. 
96. 

 
 

97. 
 
 
 
 
 

98. 
 
 

99. 
 
 

100. 
 

การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
    ๙๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๙๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
    ๙๒.๔ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การย้อม การกัดสผี้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
    ๙๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลติภณัฑ์ดินเผา 
    ๙๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การระเบิด การโม ่การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต ์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
    ๙๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การสะสม การผสมซเีมนต ์หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    ๙๗.๑ การสะสมซเีมนต ์หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
             ๙๗.๑.๑ จ านวนที่สะสมไมเ่กิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
             ๙๗.๑.๒ จ านวนที่สะสมตั้งแต ่๕๐๑-๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
             ๙๗.๑.๓ จ านวนที่สะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
    ๙๗.๒ การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจ าหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    ๙๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
    ๙๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๙๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
    ๑๐๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
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ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
101. 

 
 
 

102. 

    ๑๐๐.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก 
ผ้าคลัตซ์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
    ๑๐๑.๑ การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
    ๑๐๑.๒ การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า  เป็นต้น 
การผลิตกระจกหรือผลติภณัฑ์แกว้ 
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103. 
104. 

 
105. 

 
106. 

 
 
 
 
 

107 
 
 
 
 
 
 

108. 
 
 

109. 
 
 
 

110. 

    ๑๐๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๐๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแก้วหรือผลติภณัฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคม ี
การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซไิดส ์หรือ 
สารตัวท าละลาย 
การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนส่งก๊าซ 
    ๑๐๖.๑ การผลติ การบรรจ ุ
    ๑๐๖.๒ สถานท่ีสะสมก๊าซท่ีมนี้ าหนักก๊าซรวมกันตั้งแต ่๑๖๐-๓๒๐ 
กิโลกรมั 
    ๑๐๖.๓ สถานท่ีสะสมก๊าซท่ีมนี้ าหนักก๊าซรวมเกิน ๓๒๐ กิโลกรมั 
    ๑๐๔.๔ ปั้มก๊าซ 
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์ปิโตเลียมตา่ง ๆ 
 ๑๐๗.๑ การผลิต การกลั่น 
 ๑๐๗.๒ การสะสม การขนส่ง 
     ๑๐๗.๒.๑ จ านวนที่สะสมหรอืขนส่งตั้งแต่ ๑๐๐-๑,๐๐๐ ลิตร 
     ๑๐๗.๒.๒ จ านวนที่สะสมหรอืขนส่งตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๕,๐๐๐ ลิตร 
     ๑๐๗.๒.๓ จ านวนที่สะสมหรอืขนส่งตั้งแต่ ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ลิตร 
     ๑๐๗.๒.๔ จ านวนที่สะสมหรอืขนส่งเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
    ๑๐๘.๑ การผลติ 
    ๑๐๘.๒ การสะสม การขนส่ง 
การพ่นส ียกเว้นกิจการในข้อ ๕๖ 
    ๑๐๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๐๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๑๐๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด์ 
เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    ๑๑๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
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ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
111. 

 
 

112. 
 

    ๑๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๑๐.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การโม ่การบดชัน 
    ๑๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การผลิตสีหรือน้ ามันผสมส ี
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113. 
 
 
 

114. 
 
 
 
 

115. 
 
 
 

116. 
117. 

 
 
 
 

118. 
 

119. 
 
 
 

120. 
 

    ๑๑๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๑๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๑๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร ์
    ๑๑๓.๑ การผลติ 
    ๑๑๓.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
    ๑๑๔.๓ การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลท ์หรือ 
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    ๑๑๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๑๔.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๑๔.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
    ๑๑๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๑๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๑๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต การบรรจสุารเคมดีับเพลงิ 
การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
    ๑๑๗.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๑๑๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน๒๐ แรงม้า 
การผลิตเชลแล็กหรือสารเคมเีคลอืบเงา 
    117.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
การผลิตเชลแล็กหรือสารเคมเีคลอืบเงา 
    ๑๑๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๑๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๑๑๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนส่งการก าจดัศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
    ๑๒๐.๑ การผลติ 
    ๑๒๐.๒ การบรรจ ุ
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ค่าธรรมเนียม 
(บาท) / ปี 

 
 

121. 
 

122. 
 

    ๑๒๐.๓ การสะสมเพื่อขายส่ง 
    ๑๒๐.๔ การสะสมเพื่อขายปลกี 
    ๑๒๐.๕ การขนส่ง 
การผลิต การบรรจ ุการสะสมกาว 
กิจการอื่น ๆ 
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดยีวกันด้วยเครื่องจักร 
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123. 

 
 
 

124. 
 
 

125. 
 
 

126. 
127. 
128. 

 
 

129. 
 
 

130. 
 
 
 
 

132. 
133. 
134. 
135. 

 

    ๑๒๒.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
    ๑๒๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์
ไฟฟ้า 
    ๑๒๓.๑ การผลติ 
    ๑๒๓.๒ การซ่อม 
การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    ๑๒๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๒๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
    ๑๒๕.๑ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
    ๑๒๕.๒ การถ่ายเอกสาร ตามจ านวนต่อเครื่อง 
การสะสมวตัถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑ์ที่ใช้แล้ว 
    ๑๒๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๒๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การพิมพ์สลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
    ๑๒๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    ๑๒๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
การก่อสร้าง 
    ๑๓๐.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมตั้งแต ่๓-๕ แรงม้า 
    ๑๓๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกนิ 
๑๕ แรงม้า 
    ๑๓๐.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๑๕ แรงม้า 
ใบอนุญาต 
การต่อใบอนุญาต 
การขอใบแทนใบอนุญาต 
การแก้ไขรายการในใบอนุญาต 
 
 

1,000 
3,000 

 
 

5,000 
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1,000 
3,000 

 
1,000 
200 

1,000 
1,000 
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500 

1,000 
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20 
20 

 
 

 

 
74. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 

0-7535-4850 โทรสาร 0-7535-4850 เว็บไซต์ http://www.kurah.go.th 
หมายเหตุ   - 

  
 

75. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
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(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                แบบ กอ.1 
 

ค าขอรับใบอนญุาตใหด้ าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

                                                                           เขียนที่........................................................... 
                                                               วันที่...............เดือน....................................พ.ศ.................. 
 
     ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ... ............... 
บ้านเลขท่ี...............ต าบล......................................อ าเภอ................................จังหวัด............................................
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โทรศัพท์......................................................ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อสถานที่.............................................................................ตั้งอยู่เลขที่................ถนน.... .......................... 
2. ต าบล..........................................................อ าเภอ............ ............................จังหวัด................................................. 

ขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวม............................ประเภท คือ 
1.1 ............................................................................. ......................................................................................  
1.2 ............................................................................................................................. ...................................... 
1.3 .................................................................................................................................. ................................ 

  2. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................... (ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล) 
อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขท่ี................ถนน......................................หมู่ที่..............ต าบล..... ................................
อ าเภอ..................................จงัหวัด...................... ......................................โทรศัพท์................................................  
 

3. พร้อมค าขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
3.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
3.3 ส าเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
3.4 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจกรณี
เจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ 
 

     4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและข้อความในแบบค าขอนี้เป็น
ความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ ทุกประการ 
 
 
 
 
 

 
4.      5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ ดังนี้ 
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 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่า
ด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของ   เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ทุกประการ 
 
 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)..........................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
                                                           (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 

  
76. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
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เผยแพร่โดย ส านักงานปลัด 
 

 
 

 

 


